
 

 
Lietuvos Triatlono Federacijos sportininko licencijos išdavimo 

tvarka 2023 m. 
 

Lietuvos Triatlono Federacijos (toliau LTF ir Federacija) sportininko licenciją įsigyti turi teisę 

Lietuvos Respublikos piliečiai (atskirais atvejais ir kitų valstybių piliečiai), nustatytu laiku: 

1. Užregistravę vartotoją internetinėje Federacijos licencijų sistemoje – nariai.triatlonas.lt 
2. Internetiniame vartotojo profilyje įkėlę dokumentinę nuotrauką 
3. Susipažinę su įsigijimo taisyklėmis 
4. Sumokėję atitinkamą licencijos mokestį 

 
LTF klubams 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 2023 m. Gruodžio 31 
d. 
 
Fizinės licencijos (kortelės) bus išduodamos Lietuvos pavasario akvatlono čempionato metu 
(2023-04-01), vėliau licencijas bus galima atsiimti S-Sportas parduotuvėje Vilniuje (Ateities g. 
33). Taip pat licenciją galima parsisiųsti ir turėti telefone/kompiuteryje .pdf formatu. 

2023 m. licencijų kainodara: 
 

Amžius iki 2023-02-28 iki 2023-03-31 nuo 2023-05-01 

Gimę 2004 m. ir jaunesni 15 Eur 20 Eur 25 Eur 

Gimę 2003 m. ir vyresni 30 Eur 40 Eur 50 Eur 

 

LTF klubų narių sportininkams perkant licencijas iki 2023-02-28 taikoma 20% nuolaida, 
vėliau (nuo 2023-03-01) taikoma 10% nuolaida. 

PASTABA: nuolaidos LTF klubų narių sportininkams galioja tik tuomet, jei klubas narys 
licencijos pirkimo metu yra sumokėjęs metinį LTF narystės mokestį. 

 
Licencijos ne LR piliečiams išimties tvarka išduodamos tik pritarus LTF VK. 

 
Sportininkas, įsigijęs LTF licenciją, turi teisę: 

● startuoti Lietuvos triatlono ir multisporto čempionatuose; 
● atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę tarptautinėse varžybose (užsienio sportininkams 

http://nariai.triatlonas.lt/
mailto:info@triatlonas.t


 

– tik              pritarus LTF VK ir suderinus su World Triathlon); 
● dalyvauti LTF reitinge; 
● gauti LTF licencijos suteikiamo draudimo išmokas patyrus traumą ar ligą treniruočių ir 

varžybų metu; 
● pasinaudoti LTF partnerių siūlomomis nuolaidomis; 
● LTF licenciją naudoti Ironman varžybose, kur norint startuoti varžybose 

reikalinga atstovaujamos šalies arba renginio šalies triatlono Federacijos 
licencija 

Ankstesniais metais platintos vienkartinės LTF varžybų licencijos nuo 2023 m. 
nebepardavinėjamos. 

 

Korekcija patvirtinta LTF VK 2023.01.26 

      
 


