
 

Patvirtinta VK balsavimu 2022-04-19 
 

AMŽIAUS GRUPIŲ SPORTININKŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE EUROPOS/PASAULIO 
TRIATLONO VARŽYBOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
 

Tarptautinė triatlono sąjunga (World Triathlon) ir Europos triatlono sąjunga (Europe 
Triathlon), kiekvienais metais vykdo Pasaulio ir Europos čempionatus: sprinto, standartinio ir 
ilgų nuotolių distancijų. Kartu su jaunimo (Junior), jaunimo-U23 (U23) ir elito (Elite) startais 
vykdomi čempionatai amžiaus grupių (toliau AG) sportininkams: 16 – 19 m. (sprintui), 18 – 19 
m. (standartinei distancijai), 20 – 24 m. ir toliau kas 5 metus (pvz. 30 – 34 m.). Šių amžiaus 
grupių nugalėtojai ir prizininkai skelbiami Pasaulio ir Europos AG nugalėtojais ir prizininkais, 
apdovanojami Pasaulio ir Europos čempionatų nugalėtojų ir prizininkų medaliais. 

 
Šis procedūrinis aprašas orientuotas į amžiaus grupių (AG) sportininkus, siekiančius atstovauti 
Lietuvai tarptautinėse AG varžybose, esančiose Pasaulio triatlono sąjungos (World Triathlon) 
patvirtintame kalendoriuje. Aprašu siekiama sukurti nuoseklią tvarką vedančią nuo 
registracijų pateikimo iki Federacijos ir Dalyvio atsakomybės. 
 
 

1. Amžiaus grupių sportininkai(-ės) 
 

1.1. Pagal Lietuvos triatlono federacijos tvarką, amžiaus grupių sportininkais gali 
būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, išimties tvarka ir užsienio sportininkai, 
pateikiantys motyvuotą prašymą Federacijos Valdybai. 

1.2. Asmuo dalyvavęs Europos/Pasaulio triatlono taurės etape, čempionate, tais 
pačiais kalendoriniais metais negali startuoti AG kategorijoje. 

1.3. Lietuvos triatlono federacija kasmet organizuoja triatlono ir multisporto 
varžybas, teikia apdovanojimus AG sportininkams, kurie bendroje įskaitoje užima 
žemesnę nei 3-ią vietą (1-3 vt. bendroje įskaitoje Lietuvos čempionatuose traktuojami 
kaip Elito kategorijos sportininkai(-ės). 

1.4. AG sportininkai siekiantys Lietuvos AG reitingo taškų/ teisės vykti į 
Tarptautines varžybas, privalo būti pasitikrinę savo medicininę būklę ir neturi jokių 
grėsmę keliančių sveikatos problemų. Tai sportininkai patvirtina įsigydami 
metinę/vienkartinę LTF licenciją, kuri yra privaloma siekiant dalyvauti tiek Lietuvos 
čempionatuose, tiek Tarptautinėse varžybose 

 
 

2. Registracija į Tarptautines varžybas ir aprangos 
 
 

2.1. Asmuo norintis atstovauti Lietuvai Tarptautinėse, „World Triathlon“ 
kalendoriaus AG varžybose privalo: 

2.1.1. Ne vėliau nei 60 dienų iki starto užpildyti LTF registracijos formą: 
https://forms.office.com/r/j63JS9STVT 

 



 

2.1.2. Susisiekti su Lietuvos triatlono federacija: info@triatlonas.lt dėl varžybinės 
aprangos įsigijimo (jei dalyvis neturi Nacionalinės rinktinės aprangos). 
Orientacinė aprangos kaina, su spauda (vardas ir pavardė) – 200 EUR. 

 
2.1.2.1. Nacionalinės aprangos įsigijimas gali būti vykdomas tiesiogiai per 2021 – 2024 

m. LTF tekstilės partnerį TRIMTEX, partneriui atidarius e.parduotuvę 
2.1.2.2. Nacionalinės aprangos įsigijimas gali būti vykdomas tiesiogiai per LTF. 
2.1.2.3. Asmuo perkantis Nacionalinės rinktinės aprangą sutinka, kad dėl aprangos 

dydžio jokių priekaištų LTF neturės, ir sutinka, kad produkto dydžio tinkamas 
pasirinkimas yra asmeninė atsakomybė 

2.1.2.4. Nacionalinės rinktinės aprangos modelis - 
https://trimtex.eu/en/products/men/triathlon/suits/torq-skinsuit-
men%60s/VL22-0280-20.html  

2.1.2.5. „TRIMTEX“ produkciją galima pasimatuoti LTF draugų S-Sportas 
parduotuvėse. 

2.1.2.6. AG sportininkams paliekama teisė papildai ant aprangos talpti asmeninių 
rėmėjų logotipus. Logotipų talpinimas ir formatas griežtai reglamentuotas 
Pasaulinės triatlono federacijos: 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/APPENDIX_F_World_Triathlon_Compet
ition_Rules_2022.pdf \ 

2.1.2.7. Asmuo įsigyjęs Nacionalinės rinktinės aprangą įsipareigoja aprangą gerbti, nes 
tai tai yra pagrindinė triatlono bendruomenės reprezentacinė priemonė. 

2.1.3. Registracija į varžybas yra vykdoma per Nacionalinę federaciją (LTF), todėl LTF 
įsipareigoja užregistruoti dalyvį, pasirūpinti aprangos pasiūla. 

2.1.4. Užsiregistravęs dalyvis sutinka, kad yra susipažinęs su organizatorių 
(Pasaulio/Europos čempionatų) varžybų nuostatais (Athletes‘ guide).  

 
3. Startinis mokestis ir apmokėjimas 
 
3.1. Visi startiniai mokesčiai yra administruojami Lietuvos triatlono federacijos. 

T.y. dalyvis negali tiesiogiai atsiskaityti su varžybų organizatoriais, LTF yra taikomas 
kaip tarpininkas, atsakingas už visas šalies sportininkų registracijas. 

3.2. Pagal organizatorių nusistovėjusią tvarką, startiniai mokesčiai yra apmokami 
iš anksto, bankiniu pavedimu. 

3.3. LTF AG dalyvių startinius mokesčius apmoka 2-3 savaitės iki varžybų pradžios 
(pagal organizatorių nustatytą tvarką, apmokėjimų terminai gali skirtis) 

3.4. Dalyviui LTF išrašo sąskaitą faktūrą, pagal nurodytus rekvizitus. Pagal 
susitarimą, LTF gali išrašyti išankstinę SF dar prieš atliekant pavedimą varžybų 
organizatoriams 

3.5. Sumokėti startiniai mokesčiai nėra grąžinami, išskyrus šiuos atvėjus: 
3.5.1. Sportininkas pranešė LTF apie savo nedalyvavimą ne anksčiau nei 32 d. iki 

varžybų. 
3.5.2. Varžybos yra atšaukiamos 

 
 
 
 



 

4. Startinių protokolų sudarymas 
 
 

4.1. Startiniai protokolai sudaromi ir viešai skelbiami  31 d. iki varžybų starto, 
triathlon.org svetainėje. 

4.2. Startiniai protokolai gali būti koreguojami iki pat starto dienos, įtraukiant 
naujus ar išbraukiant (taikant nuobaudą) sportininkus į sąrašus 

4.3. Sportininkų pareiškusių norą dalyvauti AG varžybose iki jų likus mažiau nei 31 
d., nėra užtikrinami dėl dalyvio statuso tvirtinimo ir perkėlimo iš „laukiamųjų“ sąrašo 
į „startinį“ sąrašą. Dalyvio perkėlimą į „startinį“ protokolą administruoja „World 
Triathlon“ personalas. 

 
5. Kitos nuostatos 

 
5.1. AG sportininkas, įsigijęs Nacionalinės rinktinės aprangą su ja gali dalyvauti ir 

Lietuvos čempionatuose, Taurės etapuose, kitose Tarptautinėse varžybose. Aprangos 
naudojimas, skirtingai nei Nacionalinės rinktinės nariams – nėra ribojamas. 

5.2. Lietuvos triatlono federacija neįsipareigoja ir neužtikrina AG sportininkų 
logistinio aprūpinimo (transportas, viešbučių užsakymai ir t.t.) vykstant ir 
planuojantis išvyką į Tarptautines varžybas 

5.3. Lietuvos triatlono federacija, pagal galimybes, gali pasiūlyti AG sportininkams 
galimybę jungtis prie Nacionalinės rinktinės (transportas ir/ar viešbutis), AG 
sportininkams išlaidas dengiant iš savo lėšų. 

5.4. Visi kilę ginčai sprendžiami LTF Valdybos ir/ar Etikos ir drausmės komisijos 
5.5. Lietuvos triatlono federacija pasilieka teisę, Valdybos nutarimu keisti šiuos 

nuostatus. 
 
 
ASMUO NUSIŽENGĘS ŠIAI TVARKAI, VALDYBOS SPRENDIMU, GALI BŪTI NERIBOTAM 
TERMINUI ŠALINAMAS IŠ LIETUVOS TRIATLONO KALENDORIAUS VARŽYBŲ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


