
LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO 

VYSTYMO STRATEGIJOS PLANAS

2017-2020 METAMS



VIZIJA

 Dviračių sportas  – masiškiausia, viena iš populiariausių sporto šakų Lietuvoje, nuolat 

išugdanti aukšto sportinio meistriškumo atletus ir specialistus, gebanti suformuoti UCI 

reikalavimus atitinkančią aukščiausio pajėgumo profesionalų komandą, pajėgias ir 

konkurencingas nacionalines rinktines,  užtikrinanti Lietuvoje vykstančių varžybų 

atitikimą UCI reikalavimams,  masiškumą ir tinkamą konkurenciją plento, treko ir 

kalnų dviračių (toliau – MTB )IR BMX varžybose.

 LDSF –stipriausia ir įtakingiausia sporto federacija Lietuvoje - organizacija efektyviai 

užtikrinantį sąžiningo varžymosi principus, teisingą varžybų praktikos formavimą, 

tinkamą sportininkų ir sportuotojų priežiūrą, klasifikavimą bei  reitingavimą,  remianti ir 

skatinanti sporto klubų, sportininkų, kito personalo  bei  varžybų progresą. 



MISIJA

 LDSF  misija – užtikrinti  efektyviausią dviračių sporto valdymą, sudarant palankias sąlygas 

visų lygių dviračių sporto dalyviams (sportininkams, treneriams, sporto klubų, komandų 

vadybininkas ir personalui, organizatoriams, kitiems specialistams, rėmėjams bei žiūrovams) 

efektyviai vystyti sporto veiklą,  tobulinti savo meistriškumą , didžiuojantis galimybe 

dalyvauti dviračių  sporto veikloje.



VERTYBĖS

SĄŽININGUMAS

• Sąžinngumas-sportinė kova, vadovaujantis tarptautiniu mastu nustatytomis ir pripažintomis TOK ir UCI taisyklėmis ir geriausia sukaupta praktika, atitinkamo pajėgumo ir 
amžiaus grupėse. Darnios varžybų  kultūros ugdymas, sėkmingos kriterijų ir taisyklių sistemos sukūrimas, tinkama nuobaudų sistema, pagalba ir varžybų organizatorių 
konsultacija užtikrinant sąžiningą kovą.Teisėjų instituto stiprinimas

PROFESIONALUMAS

•Profesionalumas – gilios dviračių sporto dalyvių žinios ir įgyti įgūdžiai, modernių treniruočių, varžybų vykdymo priemonių ir technologijų taikymas, tinkama rezultatų 
apskaitos, reitingavimo, ir licencijavimo sistema, gebėjimas maksimaliai panaudoti prieinamas mokslo ir technologijų žinias, įgūdžius ir darbo priemones bei sporto įrangą 
praktikoje, siekimas ir skatinimas nuolat tobulėti, tinkama specialistų ir sportininkų  ugdymo ir motyvavimo sistema bei aplinka, efektyvi sporto klubų vadyba

PATRAUKLUMAS

•Patrauklumas dalyviams, rėmėjams ir  žiūrovams  – didelis sporto klubų (komandų) skaičius, didelis nuolat besitreniruojančių  ir varžybose dalyvaujančių dalyvių skaičius, 
tinkama konkurencija, dalyvių motyvacijos sistema,  profesionali komunikacija, apimanti visas modernias informacijos sklaidos priemones, kartu su profesionalia, plačiai 
skleidžiama  foto ir vaizdo medžiaga  didinanti ir palaikanti  žiūrovų ir dalyvių susidomėjimą dviračių sportu

SPORTO SAUGUMAS

•Sporto saugumas – saugumas varžybų ir treniruočių metu. Geriausios saugos praktikos formavimas, varžybų ir treniruočių saugumo nuostatų standartizavimas 
pavieniams sportininkams ir grupėms. Dviračių sporto, kaip saugaus sporto populiarinimas, visuomenės nuomonės formavimas, kitų eismo dalyvių (motorinių transporto 
priemonių vairuotojai, pėstieji) švietimas.Plati antidopingo programa.



LDSF ILGALAIKIS STRATEGINIS TIKSLAS

Suformuoti ir suvienyti didelę ir pajėgią dviračių sporto 

bendruomenę susidedančia iš visų būtiniausių sudedamųjų dalių:



LDSF ILGALAIKIS STRATEGINIS TIKSLAS

LDSF

NACIONALINĖS 
RINKTINĖS

KONTINENTINĖS KOMANDOS

SPORTO GIMNAZIJOS

SPORTO MOKYKLOS IR MINI CENTRAI

STIPRŪS SPORTO KLUBAI

GAUSI DVIRAČIŲ SPORTININKŲ IR SPORTUOTOJŲ BENDRUOMENĖ



PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS

RINKTINIŲ FORMAVIMAS                                                                                                         
ir dalyvavimas Olimpinėse, Pasaulio, Europos ir Tarptautinėse varžybose, čempionatuose ir žaidynėse.

Nacionalinių čempionatų ir svarbiausių tarptautinių varžybų organizavimas, LDSF narių organizuojamų varžybų 
priežiūra. Teisingo varžymosi principų užtikrinimas Lietuvoje vykstančiose LDSF ir vietos varžybų organizatorių 

organizuojamose varžybose;

Sporto klubų kokybinės ir kiekybinės plėtros skatinimas; 

Komunikacijos skirtos populiarinti dviračių sportą gerinimas. 

Dviračių sporto sportininkų ir specialistų ugdymo sistemos  kūrimas.

Savarankiškų trenerių ir teisėjų kolegialių organų grupės kūrimas ir parama jiems

Teisingas sportininkų, sporto klubų, komandų ir kitų sporto dalyvių skirstymas į kategorijas (pagal pajėgumą) ir 
grupes (pagal amžių), tinkamas sportininkų, sportuotojų  ir varžybų licencijavimas ir reitingavimas. 



STRATEGINIAI TIKSLAI PRIORITETINĖSE VEIKLOS SRITYSE

 RINKTINIŲ FORMAVIMO SRITYJE

 NACIONALINIŲ ČEMPIONATŲ IR SVARBIAUSIŲ TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO, 
LDSF NARIŲ ORGANIZUOJAMŲ VARŽYBŲ PRIEŽIŪROS BEI  TEISINGO VARŽYMOSI PRINCIPŲ 
UŽTIKRINIMO PRIEŽIŪROS SRITYJE

 SPORTO KLUBŲ KOKYBINĖS IR KIEKYBINĖS PLĖTROS SKATINIMO SRITYJE

 KOMUNIKACIJOS, SKIRTOS POPULIARINTI DVIRAČIŲ SPORTĄ GERINIMO SRITYJE

 DVIRAČIŲ SPORTO SPORTININKŲ IR SPECIALISTŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ ĮKŪRIMO, PLĖTROS 
SRITYJE

 TEISINGO SPORTININKŲ, SPORTO KLUBŲ, KOMANDŲ IR KITŲ SPORTO DALYVIŲ SKIRSTYMAS Į 
KATEGORIJAS (PAGAL PAJĖGUMĄ) IR GRUPES (PAGAL AMŽIŲ), TINKAMO SPORTININKŲ, 
SPORTUOTOJŲ  IR VARŽYBŲ LICENCIJAVIMO IR REITINGAVIMO SRITYJE



Rinktinių formavimo srityje

1.iki 2020 m.  suformuoti sukomplektuotas pajėgias su būtinais rezervais 
(atsarginiais sportininkais) Lietuvos rinktines, kurių sportininkai gebėtų tinkamai 
varžytis bei siekti medalių:

1.1 Elito vyrų ir moterų rinktines/komandas gebančias siekti medalių   Olimpinėse
žaidynėse –– Plento ALL, Plento grupinių  lenktynių, Dviračių treko, BMX ir MTB 
olimpinėse rungtyse.). 

1.2Vyrų ir moterų elito, U23, Jaunių, Jaunučių, bei visų amžiaus grupių Veteranų 
rinktines, gebančias siekti medalių Pasaulio, Europos, čempionatuose visose 
disciplinose.  Vyrų ir/arba moterų rinktinė (elito komanda) sukomplektuota ir pilna 
sudėtimi pajėgi dalyvauti pagrindinės aukščiausios kategorijos varžybose į kurias 
kviečiamos nacionalinės rinktinės

2. Bendradarbiaujant su LDSF nariais, rėmėjais ir partneriais bei pačiais 
sportininkais/dalyviais užsitikrinti būtinus resursus, skirtus deleguoti visas 
suformuotas rinktines dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, parolimpinėse žaidynėse, 
Pasaulio ir Europos čempionatuose, aukščiausios kategorijos varžybose į kurias 
kviečiamos nacionalinės rinktinės.



Nacionalinių čempionatų ir svarbiausių tarptautinių varžybų 

organizavimo, LDSF narių organizuojamų varžybų priežiūros bei  

teisingo varžymosi principų užtikrinimo priežiūros srityje:
Laikantis TOK ir UCI reikalavimų, kasmet gerinant kokybę ,organizuoti Lietuvos čempionatus rungtyse:

1.Plento grupinių lenktynių, plento asmeninių lenktynių laikui rungtyse - vyrų ir moterų  grupėse – Jaunučiams, Jauniams, U23, 
Elitui, Veteranams. Siekti, kad kas metai didėtų dalyvių skaičius visose grupėse.

Plento komandinių lenktynių laikui – siekti pasaulio čempionato pavyzdžiu organizuoti  Lietuvos klubų/komandų  komandinių 
lenktynių čempionatą. 

2. Dviračių treko – Olimpinių žaidynių, Europos ir pasaulio čempionato programose įtrauktose rungtyse – vyrų ir moterų  grupėse –
Jaunučiams, Jauniams, U23, Elitui, Veteranams . Siekti, kad kas metai didėtų dalyvių skaičius visose grupėse.

3. MTBXC Olympic ir MTB maratonų rungtyse – vyrų ir moterų grupėse – jaunučiams, Jauniams, U23, elitui, Veteranams nuo 30 iki 
70 metų. Siekti, kad kas metai didėtų dalyvių skaičius visose grupėse, nuo 2018 metų ar anksčiau veteranų grupes skirstyti kas 5
metai

4.MTB 4X, kitose MTB ir BMX rungtyse, kurios įtrauktos į Pasaulio ir Europos čempionatų programą - vyrų ir moterų grupėse – jaunių 
ir Elito, bei bent vienoje veteranų grupėje. 

5.kroso, Trial, Velobolo, Paraolimpinio dviračių sporto rungtyse – skatinti šių rungčių atstovus vienijančius klubus prižiūrint ir remiant 
LDSF organizuoti šių rungčių Lietuvos čempionatus. 

6.narių ir kitų organizatorių organizuojamose varžybose, motyvuoti organizatorius vykdyti varžybas laikantis UCI taisyklių, parengti 
rekomendacijas varžybų organizatoriams, dėl rezultatų fiksavimo, apskaitymo ir pateikimo, dalyvių skirstymo į pajėgumo grupes, 
pavyzdinius varžybų saugos reikalavimus nuostatus. Siekiant motyvuoti varžybų organizatorius gerinti renginių kokybę – įdiegti 
nacionalinę renginių kategorizavimo/reitingavimo sistemą. Nuo 2018 m. motyvuojančiomis sąlygomis Licencijuoti varžybų 
organizatorius.  Užkertant kelią pažeidimams, bei neteisingo varžymosi atvejams, taikyti suskurti motyvacinę, prevencine varžybų
organizatorių kontrolės ir bendradarbiavimo sistemą. Skatinti bendradarbiavimą, o ne konkurenciją tarp skirtingų varžybų 
organizatorių

7. Bendradarbiaujant su antidopingo organizacijomis plėtoti antidopingo kontrolės priemones Lietuvoje vykstančiose varžybose



Sporto klubų kokybinės ir kiekybinės plėtros 

skatinimo srityje:

Skatinti sporto klubus LDSF narius formuoti atitinkamų dviračių sporto rungčių komandas. Klubus turinčius 
atitinkamos rungties specialistų, tačiau nesančių LDSF nariais skatinti tapti LDSF nariais. 

Skatinti miestų ir rajonų dviratinkus mėgėjus, sportuojančius individualiai jungtis į regioninius 
klubus/komandas, pritraukti finansavimą, paramą, dalintis turimais resursais, organizuoti regionines varžybas. 
Svarbu, kad sportininkai ir naujai susikūrę klubai apie save sukurtų resursų (lėšų, įrangos paramos, 
informacijos sklaidos koncentravimo centrus įgalinančius veikti efektyviau pateiktų informaciją apie save, 
dalyvautų derinant varžybų kalendorių, LDSF būtų žinomi jų poreikiai)



Komunikacijos, skirtos populiarinti dviračių sportą 

gerinimo srityje: 

 Pagerinti ir nuolat atnaujinti komunikacijos priemonių planą

 Pasiekti, kad LDSF interneto svetainė taptų dviračių sporto informacijos sklaidos ir paslaugų 

sportininkams ir sporto dalyviams teikimo centru palaikančiu ir paskirstančiu lankytojų srautus į 

kitus labiau specializuotus informacijos sklaidos kanalus

 Sudaryti sąlygas LDSF nariams pasinaudoti dviračių sportą išmanančių komunikacijos specialistų 

paslaugomis, didinant teigiamos informacijos sklaidą apie dviračių sporto renginius, sportininkų 

pasiekimus, sporto, populiarumo plėtrą.  Paruošti geriausios praktikos pranešimų visuomenei 

pavyzdžius kartu su rekomendacijomis skirtus naudoti nepatyrusiems renginių organizatoriams



Dviračių sporto sportininkų ir specialistų ugdymo 

įstaigų įkūrimo, plėtros srityje

Skatinti dviračių sporto 
specialistus aktyviai veikti 

kuriant dviračių sporto 
tobulinimo centrus, 

mokyklas, steigti treniruočių 
bazes

Siekti privačių specializuotų 
dviračių sporto mokymo-

tobulinimo centrų skirtų tiek 
moksleiviam tiek 

suaugusiems įsteigimo, 
skatinti LDSF narius steigti 

tokius centrus.

Sudaryti dviračių sporto 
specialistų ir jų gebėjimų 
sąrašą, skatinti juos plėsti 

žinias, gerinti kvalifikacijas ir 
dalyvauti dviračių sporto 

veikloje



Teisingo sportininkų, sporto klubų, komandų ir kitų sporto dalyvių 

skirstymas į kategorijas (pagal pajėgumą) ir grupes (pagal amžių), tinkamo 

sportininkų, sportuotojų  ir varžybų licencijavimo ir reitingavimo srityje:

 sukurti paprastą ir prieinamą dviračių sporto sportininkų licencijavimo sistemą, užtikrinti visų 
sportininkų ir sportuotojų dalyvaujančių varžybose licencijavimą

 Sukurti objektyvią ir reprezentatyvią dviračių sporto sportininkų reitingavimo sistemą atspindinčia jų 
rezultatyvumą ir pajėgumą tiek tarp visų Lietuvos dviračių sporto disciplinos sportininkų tiek 
atitinkamos grupės ir kategorijos imtyje. 

 Sukurti tinkamą dviračių sporto sportininkų skirstymo į pajėgumo grupes (kategorizavimo) sistemą 
atspindinčia jų pajėgumą tarp visų Lietuvos dviračių sporto disciplinos sportininkų

 Įdiegti sporto klubų/komandų reitingavimo ir/arba kategorizavimo sistemą

 Sukurti varžybų organizatorių licencijavimo sistemą

 Sukurti nacionalinių ir rajoninių varžybų skirstymo į kategorijas  sistemą



BENDROSIOS NUOSTATOS

 Lietuvos Dviračių sporto vystymo strategija (toliau – Strategija) – tai Lietuvos Dviračių sporto 

federacijos (toliau – LDSF) veiklos gairės, apimančios laikotarpį iki 2020 metų, – kelias į 

dviračių sporto populiarinimą kuriant skaitlingą  bei pajėgią dviračių sporto bendruomenę.

 Gausėjanti Lietuvos dviračių sporto bendruomenė, populiarėjančios dviračių sporto 

varžybos, didėjanti Lietuvos sportuojančių asmenų bendruomenė, sudėtingėjančios aukšto 

meistriškumo dviratininkų rengimo sąlygos reikalauja tinkamai koordinuoti Lietuvos dviračių 

sporto vystymą ir gerinti sporto valdymo efektyvumą, tam skiriama ši strategija. 

 LDSF siekia užtikrinti dviračių sportą sportuojančių sportininkų ir sportuotojų pasitenkinimą 

Lietuvoje vykdoma dviračių sporto valdymo sistemą, gerinti sportininkų ir sportuotojų, 

trenerių, teisėjų, varžybų organizatorių,  kito personalo  bei  žiūrovų ir sporto rėmėjų  veiklos  

kokybę, mažinti jiems administracinę naštą, optimizuoti  sporto valdymo procesus, 

racionaliau naudoti LDSF, jos narių bei visų suinteresuotų asmenų  ir finansinius išteklius 

dviračių sporto veiklai  vykdyti


