Korekcija patvirtinta LTF VK21/06 metu. 2021.03.04
Brangimo laikotarpio pratęsimas patvirtintas el.būdu

Lietuvos Triatlono Federacijos sportininko licencijos išdavimo tvarka
2021 m.
Lietuvos Triatlono Federacijos (toliau LTF) sportininko licenciją įsigyti turi teisę Lietuvos
Respublikos piliečiai (atskirais atvejais ir kitų valstybių piliečiai), nustatytu laiku:
1.
2.
3.
4.
5.

Užregistravę vartotoją internetinėje Federacijos platformoje – www.nariams.triatlonas.lt
Internetiniame vartotojo profilyje įkėlę dokumentinę nuotrauką.
Susipažinę su įsigijimo taisyklėmis
Vartotojo zonoje pasirinkę licencijos įsigijimo opciją*
Sumokėję atitinkamą licencijos mokestį

*Asmenims priklausantiems LTF klubams nariams patiems licencijos pirkti nereikia. Nariams
taikoma opcija daryti centralizuotą pirkimą, kai visų klubui priklausančių narių licencijas
apmoka klubo vadovas. Klubo vadovas taip pat turi užsiregistruoti sistemoje ir el.paštu
info@triatlonas.t informuoti kuris klubo asmuo turėtų gauti klubo administratoriaus teisę.
Metinė licencija išduodama vieneriems kalendoriniams metams, t.y. Iki 2022 m. sezono pradžios
(pirmųjų reitinginių varžybų).
2021 m. licencijų kainodara:

Amžius

Data

Iki 2021.04.15*

Po 2021.04.15

Gimę 2006 m. ir jaunesni

12 Eur

24

Gimę 2002 - 2005 m.

15 Eur

30

Gimę 2001 m. ir vyresni

25 Eur

45

LTF klubams nariams taikoma 50% nuolaida 2021 m., perkant licencijas 10 ar daugiau klubo
narių iki 2021.04.15. LTF klubams nariams perkant mažiau nei 10 licencijų, taikoma 20%
nuolaida. Po 2021.04.15 LTF klubams nariams galioja 20% nuolaida nuo įprastinės licencijų
pirkimo kainos tuo metu, nepriklausomai nuo perkamų licencijų skaičiaus.
Vienkartinė varžybų licencija – 5 Eur. Perkama taip pat el. formatu.
*Licencijų brangimo terminas gali kisti, atsižvelgiant į tai, kada bus pradėta prekyba.

Pastaba: Licencijos teikiamos tik elektroniniu formatu.
Licencijos ne LR piliečiams išimties tvarka išduodamos tik pritarus LTF TK.
Sportininkas, turintis LTF licenciją, turi teisę:
●
●
●

●
●

atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę tarptautinėse varžybose (užsienio sportininkams – tik
pritarus LTF VK ir suderinus su “World Triathlon” (Tarptautinė triatlono sąjunga)).
dalyvauti LTF rengiamų varžybų reitinge;
LTF kalendoriaus varžybose (LTT etapai*, Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas, B.
Abramaičio taurė, kroso triatlono čempionatas, sprinto triatlono čempionatas, Lietuvos
akvatlono čempionatas, Lietuvos estafečių čempionatas, Lietuvos ilgo nuotolio triatlono
čempionatas, Lietuvos duatlono čempionatas) gauti 10% nuolaidą nuo galiojančios
registracijos kainos.
Gauti LTF partnerių siūlomas nuolaidas**
LTF licencija dengti “Ironman” prekinio ženklo varžybų licencijos mokestį (vienkartinės
“Ironman” licencijos kaina nuo 10 iki 20 Eur.).

*Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuolaidų sistemos nuostatas ir
pritaikymą
**Galiojantys partnerių pasiūlymai atnaujinami metų eigoje, LTF licencijuoti sportininkai apie
atsinaujinančius pasiūlymus informuojami el. paštu.
Sportininko rezultatas į LTF 2021 reitingą traukiamas, tik varžybose dalyvaujant su galiojančia
LTF licencija.
LTF varžybinę vienkartinę licenciją turi teisę įsigyti visi norintys, tam kad rezultatas būtų
traukiamas į LTF reitingą. Vienkartinės varžybų licencijos kaina - 5 Eur. Vienkartinės varžybų
licencijos perkamos ir apmokamos Lietuvos triatlono federacijos internetinėje platformoje.
Sportininkai turintys galiojančias anksčiau nei 2021 pirktas 2 metų licencijas, bus automatiškai
patvirtinti elektroninėje sistemoje, t.y. Naujos licencijos 2021 metams pirkti nereikės. Registracijų
nuolaidos ir kitos licencijos suteikiamos naudos taikomos pagal šį (2021 metų) aprašą.

