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Bendrosios nuostatos 

Lietuvos čiuožimo federacija (toliau - LČF) yra visuomeninė organizacija, koordinuojanti ir 

propaguojanti dailiojo čiuožimo sportą Respublikoje, įregistruota 1996m. gruodžio 16 d. Lietuvos 

teisingumo ministro įsakymu Nr. 579-V.  

LČF narystės pagrindus vienija įstatymų numatyta tvarka įregistruotos visuomeninės 

organizacijos, ugdančios dailiojo čiuožimo sportą Lietuvos Respublikoje. LČF savo veikloje 

vadovaujasi LR Konstitucija, visuomeninių organizacijų, Kūno kultūros ir sporto departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.  

LČF bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, su tarptautine čiuožimo sąjunga (ISU) ir 

kitų pasaulio šalių dailiojo čiuožimo federacijomis. 

 

LČF misija 

Remiantis sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis 

priemonėmis, rengti talentingiausius dailiojo čiuožimo sportininkus, galinčius deramai atstovauti 

šaliai Olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose tarptautinėse 

varžybose.  

 

       LČF vizija 

Plėtoti dailiojo čiuožimo sporto šakos geografiją, įtraukiant kuo daugiau Lietuvos regionų, siekiant 

didinti sportininkų, trenerių, teisėjų ir sporto visuomenininkų skaičių. Rengti aukštos kvalifikacijos 

sportininkus, galinčius deramai atstovauti Lietuvos rinktinei aukščiausio lygio varžybose.  

Situacijos analizė 

Neigiami veiksniai, turintys įtakos dailiojo čiuožimo sporto plėtrai ir sportiniams 

rezultatams siekti 

 

Jaunųjų specialistų-trenerių stoka. 

Nepakankamas sporto šakos finansavimas. 



  Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas. 

Finansavimo mažėjimas. 

Nepakankamas dailiojo čiuožimo sporto mokyklų skaičius Lietuvoje. 

Silpna sportinės veiklos įstatyminė bazė. 

Mažas rėmėjų skaičius. 

Apgailėtinas sporto bazių stovis. 

 

 

Teigiami veiksniai, turintys įtakos dailiojo čiuožimo sporto plėtrai ir sportiniams 

rezultatams siekti 

Gilios LČF tradicijos. 

Geri sportiniai rezultatai (Europos, pasaulio čempionatuose, pasaulio „Grand Prix“ finaluose bei 

Pasaulinėje studentų universiadoje laimėti medaliai. Trejose žiemos olimpinėse žaidynėse (1998, 

2002 ir 2006 m.) užimtos vietos pirmame aštuntuke. 2002 m. Solt Leik Sičio OŽ iškovota 5 vieta – 

kol kas geriausias rezultatas, pasiektas Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę). 

           

            Grėsmės 

Trenerių amžiaus vidurkio didėjimas. Mažas sporto specialistų, trenerių, ypač pradedančių darbinę 

veiklą, atlygis verčia pasirinkti kitą darbinę veiklą arba persikvalifikuoti. 

Sporto bazės nepatrauklios sportininkams bei jaunimui. 

Dėl nepakankamo finansavimo, mažėja galimybė dalyvauti tarptautinėse varžybose. 

 

         Galimybės 

Tobulinti sportininkų atrankos ir trenerių darbo kriterijų nustatymą; 

Didinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą dailiuoju čiuožimu. 

Didinti organizuojamų varžybų bei mokomųjų treniruočių stovyklų skaičių ir kokybę. 

Didinti sportininkų galinčių atstovauti Lietuvos rinktinei visose amžiaus grupėse skaičių.  

 

LČF tikslai ir uždaviniai: 

LČF veiklos tikslai: 

1. organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos dailiojo čiuožimo jaunių, jaunimo ir 

suaugusiųjų čempionatus, tarptautines dailiojo čiuožimo varžybas Lietuvoje; 

2. populiarinti dailiojo čiuožimo sportą tarp vaikų, jaunimo, suaugusių ir vyresnio amžiaus 

žmonių; 



3. steigti naujus dailiojo čiuožimo klubus, didelio meistriškumo čiuožėjų rengimo grupes 

Lietuvoje; organizuoti ir vykdyti Lietuvos olimpinės dailiojo čiuožimo rinktinės kandidatų 

rengimą olimpinėms žiemos žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, pasaulio 

jaunimo čempionatams bei pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų  „Grand Prix“ etapams;  

4. organizuoti ir vykdyti Respublikos jaunųjų čiuožėjų pasirengimą Europos olimpiniams 

jaunimo festivaliams  bei pirmosioms pasaulio jaunimo olimpinėms žaidynėms 2012m. ; 

5. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos dailiojo čiuožimo suaugusiųjų, jaunių ir jaunimo 

rinktinių mokslinį-metodinį aprūpinimą; 

6. parengti LČF internetinį puslapį; 

7. leisti dailiojo čiuožimo mokslinę-metodinę literatūrą; 

8. bendradarbiauti su Respublikos savivaldybių sporto padaliniais, su verslo struktūromis ir 

siekti didinti LČF rėmėjų skaičių. 

 

Pagrindiniai LČF veiklos uždaviniai: 

1. parengti Lietuvos dailiojo čiuožimo rinktinės kandidatų rengimo strateginį planą 2014 m. 

olimpinėms žiemos žaidynėms Sočyje bei 2018 m. žiemos olimpinėms žaidynėms; 

2. parengti galimų kandidatų į 2014 m. ir 2018 m.  žiemos olimpines žaidynes sąrašą; 

3. organizuoti ir vykdyti Lietuvos dailiojo čiuožimo jaunimo rinktinės narių rengimą pasaulio 

jaunimo čempionatams bei pasaulio jaunimo „Grand Prix“ etapams; 

4. padėti Lietuvos studentų sporto asociacijai rengti studentus, kultivuojančius dailųjį 

čiuožimą, dalyvauti pasaulio žiemos universiadose; 

5. sudaryti mokslinę-metodinę komisiją nacionalinių (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) rinktinių 

narių sportiniams rezultatams, sportinio parengtumo rodikliams nagrinėti, sportinio 

rengimo planams koordinuoti; 

6. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos dailiojo čiuožimo jaunimo ir jaunių rinktinių kandidatų 

medicininį, mokslinį ir metodinį aprūpinimą; 

7. organizuoti ir vykdyti Lietuvos dailiojo čiuožimo jaunių rinktinės sportininkų rengimą ir 

dalyvavimą Europos jaunių olimpiniame festivalyje; 

8. skatinti ir remti Olimpinių vilčių dailiojo čiuožimo varžybų rengimą ir organizavimą 

Lietuvoje; 

9. organizuoti dailiojo čiuožimo grupes darželiuose bei specializuotas dailiojo čiuožimo 

klases bendrojo lavinimo mokyklose; 

10. sudaryti šokių ant ledo poras, kurių abu partneriai būtų LR piliečiai; 

11. parengti LČF internetinį puslapį; 



12. organizuoti dailiojo čiuožimo trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarus, pakviečiant 

dalyvauti žymiausius pasaulio dailiojo čiuožimo trenerius; 

13. bendradarbiauti su Respublikos savivaldybių sporto padaliniais, su verslo struktūromis ir 

siekti didinti LČF rėmėjų skaičių; 

14. bendradarbiauti su Tarptautine čiuožimo sąjunga (ISU) bei kitų šalių dailiojo čiuožimo 

federacijomis. 

 

Sporto šakos finansavimo šaltiniai 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas. 

Lietuvos olimpinis sporto centras. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 

Tarptautinė čiuožimo sąjunga. 

Respublikos miestų ir rajonų savivaldybės. 

Sporto klubai, sporto centrai. 

Rėmėjai. 

 

Laukiami rezultatai 

Realizavus programos uždavinius, aktyvės visuomenės dėmesys dailiojo čiuožimo sportui. 

Susikurs naujų sporto klubų, bus sudarytos naujos dailiojo čiuožimo sportinio rengimo grupės 

sporto mokyklose, sporto centruose, sporto klubuose, darželiuose bei bendrojo lavinimo 

mokyklose. Jaunių, jaunimo ir nacionalinės dailiojo čiuožimo rinktinių rengimas vyks geresniu 

moksliniu-metodiniu lygiu. Be to, bus pasiekti geresni rezultatai olimpinėse žiemos žaidynėse, 

pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose tarptautinėse varžybose. Be to, tikimasi LČF rėmėjų 

skaičiaus padidėjimo. 

Bus vykdomos tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos Lietuvoje. Padidės žmonių domėjimasis 

dailiojo čiuožimo sportu, išaugs sporto populiarumas Lietuvoje. 

Daugiau vaikų ir jaunimo lankys dailiojo čiuožimo treniruotes. 

 


