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PROGRAMOS “TOKIJAS 2020” 
 

LTOK LĖŠŲ PASKIRSTYMO KRITERIJAI INDIVIDUALIŲ SPORTO ŠAKŲ 

RINKTINĖMS, MOKOMAJAM SPORTINIAM DARBUI IR PARENGIAMOSIOMS 

VARŽYBOMS 2020 SAUSIO – SPALIO MĖN. LAIKOTARPIU 

 

Lėšos sportiniam rengimui skiriamos tik tiems sportininkams (esantiems LTOK VK 

patvirtintuose sąrašuose) kurie siekia ir gali dalyvauti 2020 m. Tokijo OŽ. Skiriama suma 

sporto šakų rinktinėms priklauso nuo rinktinės sportininkų pasiektų ir planuojamų rezultatų 

OŽ, bei kitų svarbių aplinkybių, kurias nagrinėja programos „Tokijas 2020“ ekspertų 

komisija. 

 
 

1. Skirti po 30000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 1-3 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje. 
 

2. Skirti po 25000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 4-8 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ 1-3 vietas 2018-2019 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ Įvykdžiusį olimpinės kvalifikacijos normatyvą. 
 

3. Skirti po 18000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 9-12 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ 4-6 vietas 2018-2019 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ 1-6 vietas 2019 m. Europos žaidynėse. 
 

4. Skirti po 12000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną atsarginį sportininką (galintį 

lygiaverčiai pakeisti stipriausius sporto šakos/rungties sportininkus), sparingo partnerį, 

traumuotą sportininką ir/arba sportininką Tokijo OŽ galintį iškovoti vietą trisdešimtuke. 

 

5. Skirti po 8000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną ypač perspektyvų, jauną ir/arba 

atsarginį sportininką galintį dalyvauti Tokijo OŽ. 
 

 

__________________________________________________ 
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PROGRAMOS „PEKINAS 2022“ 
 

LTOK LĖŠŲ PASKIRSTYMO KRITERIJAI INDIVIDUALIŲ SPORTO ŠAKŲ 

RINKTINĖMS, MOKOMAJAM SPORTINIAM DARBUI IR PARENGIAMOSIOMS 

VARŽYBOMS 2020 METAIS 

 

Lėšos sportiniam rengimui skiriamos tik tiems sportininkams (esantiems LTOK VK 

patvirtintuose sąrašuose) kurie siekia ir gali dalyvauti 2022 m. Pekino ŽOŽ. Skiriama suma 

sporto šakų rinktinėms priklauso nuo rinktinės sportininkų pasiektų ir planuojamų rezultatų 

OŽ, bei kitų svarbių aplinkybių, kurias nagrinėja programos „Pekinas 2022“ ekspertų 

komisija. 

 
 

1. Skirti po 35000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 1-8 vietas 2018 m. Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse; 

▪ 1-3 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje. 
 

2. Skirti po 30000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 9-16 vietas 2018 m. Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse; 

▪ 4-8 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ 1-3 vietas 2018-2019 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje. 
 

3. Skirti po 25000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną sportininką iškovojusį: 

▪ 17-24 vietas 2018 m. Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse; 

▪ 9-12 vietas 2018-2019 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje; 

▪ 4-6 vietas 2018-2019 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje. 
 

4. Skirti po 20000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną atsarginį sportininką (galintį 

lygiaverčiai pakeisti stipriausius sporto šakos/rungties sportininkus), sparingo partnerį, 

traumuotą sportininką ir/arba sportininką Pekino ŽOŽ galintį iškovoti vietą trisdešimtuke. 

 

5. Skirti po 15000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už kiekvieną ypač perspektyvų, jauną 

ir/arba atsarginį sportininką galintį dalyvauti Pekino ŽOŽ. 
 

6. Skirti po 10000,- eurų sporto šakų rinktinėms, už sportininkus galinčius įvykdyti atrankos 

į Pekino ŽOŽ normatyvus arba padėti geriausiems sportininkams įvykdyti Pekino ŽOŽ 

normatyvus. 
 

__________________________________________________ 
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LTOK LĖŠŲ PASKIRSTYMO KRITERIJAI INDIVIDUALIŲ SPORTO ŠAKŲ 

OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKAMS, MOKOMAJAM SPORTINIAM 

DARBUI IR PARENGIAMOSIOMS VARŽYBOMS 2020 METAIS 

 

1. Skirti penkiems olimpinės pamainos sportininkams finansavimą po 8000,- eurų, jeigu 

sporto šakos federacija dalyvavimui paskutinėse olimpinėse žaidynėse delegavo 

daugiau nei 10 sportininkų; 

 

2. Skirti keturiems olimpinės pamainos sportininkams finansavimą po 8000,- eurų, jeigu 

sporto šakos federacija dalyvavimui paskutinėse olimpinėse žaidynėse delegavo 6-10  

sportininkų; 

 

3. Skirti trims olimpinės pamainos sportininkams finansavimą po 8000,- eurų, jeigu sporto 

šakos federacija dalyvavimui paskutinėse olimpinėse žaidynėse delegavo 1-5 

sportininkus; 

 

4. Skirti olimpinės pamainos sportininkams finansavimą 8000,- eurų, jeigu sporto šakos 

federacijos sportininkai yra įtraukti į LTOK VK patvirtintus olimpinės pamainos 

sportininkų sąrašus, tačiau nedalyvavo paskutinėse olimpinėse žaidynėse. 

 

_________________________________________ 

 

 


