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ĮŽANGA 
 

Lietuvos triatlono federacija (toliau LTF) veikia kaip pripažinta Nacionalinė triatlono ir 
giminingų sporto šakų – duatlono, akvatlono, žiemos ir kroso triatlono, valdymo ir 
koordinavimo institucija. LTF uždaviniuose neatsiejama dalis skiriama aukštam sportiniam 
meistriškumui, sportas visiems judėjimui ir sporto triatlono sporto specialistų ugdymui. Šiuo 
strateginiu 2021 – 2024 m. LTF veiklos planu siekiama nustatyti pagrindines Federacijos 
veiklos kryptis ir keliamus uždavinius Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių ciklui. 
 
 
FEDERACIJOS VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS 
 
 
MISIJA: Suteikti terpę atsiskleisti įvairių amžiaus grupių, moterų ir vyrų, žmonių su negalia 
ir sveikųjų sportinėms ambicijoms. 
 
VIZIJA: Triatlonas – tarp 5 masiškiausių sporto šakų Lietuvoje, turinti aktyvių klubų visuose 
didžiuosiuose miestuose ir regionuose, ugdančių vaikus, jaunimą ir suaugusius.  
 
VERTYBĖS:  

• Profesionalumas: veikloje taikomi aukščiausi vadybos standartai, sprendimai 
priimami vadovaujantis patvirtintais procesų aprašais, pastarieji plėtojami remiantis 
analitiniais duomenimis. 

• Skaidrumas: viešumas ir periodinė atskaitomybė, sprendimų priėmimas vadovaujantis 
patvirtinimomis gairėmis ir aprašais, pirkimai skelbiant apklausas ir konkursus, 
dokumentų telkimas duomenų bazėse. 

• Komandiškumas: įvairių nuomonių išklausymas prieš priimant sprendimus, 
ekspertinių grupių telkimas ir atsakomybių pasiskirstimas. 

• Tobulėjimas: ambicingų tikslų iškėlimas, nuolatinis nora atlikti darbus geriau, 
inovatyvių metodų ir įrankių taikymas siekiant tikslų. 

 
 
STRATEGINĖS KRYPTYS: 
 
Siekiant užsibrėžtos vizijos, 2021 – 2024 m. ciklui LTF telkia dėmesį į keturias (4) pagrindines 
veiklos kryptis: klubinės kultūros plėtrą, vaikų ir jaunimo ugdymą, aukštą sportinį 
meistriškumą ir žinių bei organizacijos stiprinimą. Triatlono sportas Lietuvoje turi stiprias 
tradicijas, kurias reikia visapusiškai toliau vystyti. Skaičiai rodo kasmet stabiliai kylantį 
triatlonu užsiimančių žmonių skaičių. 
 



  
 

 
Dalyvių skaičius Lietuvos triatlono varžybose (2016 – 2020 metai). 
 
Įgyvendindama strateginius tikslus, LTF, sieks palaipsniui iš masės sportininkų išskirti pačius 
talentingiausius ir į pastaruosius tikslingai skirti organizacijos žmogiškuosius ir finansinius 
resursus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

UŽDAVINIAI: 
 

1. Vaikų - jaunimo TRIATLONO STIPRINIMAS 
 

Uždavinys | Rodiklis 2020 2021 2022 2023 2024 
Trenerių skaičiaus didinimas 5 +2 +2 +2 +2 
Sporto gimnazijų grupių plėtra (išlaikyti Panevėžį, įtraukti Vilnių ir 
Šiaulius) 

1 +2 - - - 

Varžybų tinklelio plėtra (atitinkamoms AG) - +5 +4 +3 +1 
Vaikų/jaunučių/jaunių stovyklų skaičius - +2 +1 0 0 

 
Perskirsčius LTF biudžetą siekiama didesnį dėmesį skirti Lietuvos aukšto meistriškumo plėtrai. 
Tam reikalinga laipsniška plėtra, tad numatomas ženklus lėšų didinimas 
vaikų/jaunučių/jaunių/jaunimo ugdymui ir treniruočių stovykloms, Lietuvoje ir užsienyje. 
Pažymimas būtinumas megzti ryšius su savivaldybėmis, kurti trenerių etatus. Siekiama dar iki 
2022 m. padėti komplektuoti triatlono grupes sporto gimnazijose Panevėžyje, Šiauliuose ir 
Vilniuje.  
 

2. KLUBINIO TRIATLONO PLĖTRA 
 

Uždavinys | Rodiklis 2020 2021 2022 2023 2024 
LTF narių skaičius 12 +3 +4 +2 +1 
Amžiaus grupių rinktinės  EČ 4 

dalyviai 
EČ 1-8 vt. PČ 3-8 

vt. 
PČ 1 
vt. 

Finansavimo didinimas už reitingą 0 1500 +10% +15% +10% 
Varžybų kalendoriaus vykdymas - 100% 
Dalyvių moterų % varžybose 13,5% 20% 25% 30% 35% 

 
 
Šiuo metu moterų skaičius didžiausiuose Lietuvos triatlono renginiuose siekia apie 13,5%  
(2020 m. Lietuvos čempionato statistika). Šiuo rodikliu Lietuva stipriai atsilieka nuo  
Europos ir  Pasaulio pajėgiausių valstybių ir Tarptautinių rekomendacijų. Siektinas rezultatas, 
kad 35% visų dalyvių sudarytų moterys. Visgi egzistuoja tendencija, kad kuo ilgesnė 
distancija, tuo joje mažiau moterų. Numatoma kartu su nauja Lietuvos triatlono federacijos 
internetine svetaine aktyviai plėtoti ir klubų pristatymo skiltį, perteikti informaciją per 
Federacijos socialinius tinklus, interesantus nukreipti į atitinkamus klubus. Kaip atspirties 
taškas biudžete numatyta 2021 m. reitingų apdovanojimams skiriama suma, siekiama 
lygiagrečiai sumą didinti ir tikslingai išnaudoti gerinant klubų sąlygas. Metų pabaigoje 
Federacijos tvirtinamas varžybų tinklelis turi būti įgyvendinamas 100%, to pasekoje 
siekiamas ir dalyvių bei varžybų skaičiaus augimas. 
 
 
 

3. AUKŠTAS SPORTINIS MEISTRIŠKUMAS 
 

Uždavinys | Rodiklis 2020 2021 2022 2023 2024 
Trenerių kvalifikacija pagal ITU standartus (level 
1 ir aukštesni) 

4 +2 +2 +2 +2 

MTS ne sezono metu 1 2 2 2 2 
Finansavimo didinimas  +120% +20% +15% +15% 



  
 

Tarptautiniai rezultatai (EČ)  EČ 
>25% 

EČ 
>40% 

EČ 
>55% 

EČ Top20. 

Tarptautiniai rezultatai (PČ)  - PČ 
>25% 

PČ 
>40% 

PČ Top30. 

Tarptautiniai rezultatai (OŽ)  - - - 1 
sportinink. 

Tarptautiniai rezultatai (Paralimpinės Žaidynės)  1 
dalyvis 

  3-8 vt. 

 
 
Aukšto sportinio meistriškumo kryptimi siekiama realizuoti per pirmines pakopas atėjusius 
stipriausius Lietuvos talentus, vaikinus ir merginas, paralimpiečius. 2021 numatomas esminis  
Federacijos lėšų perskirstymas, kurio pasekoje didelė dalis finansų tikslingai atitektų aukšto 
sportinio meistriškumo (jaunučių/jaunių/jaunimo ir suaugusių) plėtrai, taip pat  treneriams ir 
jų kvalifikacijai.  Stebint užsienio valstybių pavyzdžius matoma, kad tikslingas stipriausių 
sportininkų siuntimas į treniruočių stovyklas užsienyje ir darbas jose, duoda tinkamus 
rezultatus sezono metu. Palaipsniui siekiama sukurti sistemą, kad Lietuva turėtų pajėgių 
sportininkų, siekiančių rezultatų Europos ir Pasaulio čempionatuose, o galutiniu 2021 – 2024 
strategijos tikslu būtų iškovotas kelialapis į 2024 m. Paryžiaus OŽ. 
 
 
 

4.  TECHNINĖS BAŽĖS IR ŽINIŲ KAUPIMAS 
 
 

Uždavinys|Rodiklis 2020 2021 2022 2023 2024 
ITU Level 1 teisėsų sk. 5 9 15 17 22 
ITU Level 2 teisėjų sk. 3  8 11 13 
Varžybų organizavimui 
skirtos technikos plėtra 

 2 projektai 2 projektai 2 projektai 2 projektai 

Lėšos teisėjų kvalifikacijos 
kėlimui 

500 +100% +50% +25% +25% 

Seminarai varžybų 
organizatoriams 

- 1 2 2 2 

Federacijos rezervo 
užtikrinimas 

- 3% 3% 3% 3% 

 
 
Strateginė kryptis siekia sukurti tvarią teisėjų kvalifikacijos kėlimo sistemą, 2022 metais 
Lietuvoje turint Tarptautinės triatlono federacijos akredituotus teisėjų kvalifikacijos 
kursus. Uždaviniui pasiekti reikia turėti detaliai aprašytą ir veikiančią nacionalinio lygmens 
teisėjų sistemą ir sugebėti adaptuoti pagal ITU reikalavimus. 2021 metais numatoma 
sukurti veikiančia nacionalinę sistemą, o lygiagrečiai siųsti pajėgiausius teisėjus į kursus 
užsienyje arba vykdyti juos Lietuvoje. Iš esmės atnaujinimas Federacijos santykis su varžybų 
organizatoriais. LTF siekiant kokybės užtikrinimo nacionaliniuose renginiuose turi 
organizatoriams padėti tiek komunikacijoje, tiek teisėjavime, tiek centralizuoto rezultatų 
pateikimo srityje.  



  
 



 

 

 
 

 


