
 

 

LTOK INDIVIDUALIŲ SPORTO ŠAKŲ OLIMPINIŲ STIPENDIJŲ KRITERIJAI 

2021-2022 METAIS 

 

 

 

PROGRAMA “PARYŽIUS 2024” 

 

Olimpinė stipendija skiriama tik tiems sportininkams (esantiems LTOK VK patvirtintuose 

sąrašuose) kurie siekia ir gali dalyvauti Paryžiaus OŽ. Stipendijos dydis priklauso nuo 

sportininko pasiektų rezultatų, bei kitų svarbių aplinkybių, kurias nagrinėja LTOK olimpinių 

programų įgyvendinimo ekspertų komisija. 

 

 

1. Skirti 1000,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. sportininkams, galintiems iškovoti 1-8 vietas 

Paryžiaus OŽ ir iškovojusiems vieną iš žemiau išvardintų rezultatų 

 1-8 vietas 2021 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse; 

 1-3 vietas 2020-2022 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje¹. 

 

2. Skirti 850,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. sportininkams, galintiems iškovoti 9-16 vietas 

Paryžiaus OŽ ir iškovojusiems vieną iš žemiau išvardintų rezultatų  

 9-16 vietas 2021 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse; 

 4-6 vietas 2020-2022 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje¹˒ ²; 

 1-3 vietas 2020-2022 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje¹. 

 

3. Skirti 600,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. sportininkams, galintiems iškovoti 17-32 

vietas Paryžiaus OŽ ir iškovojusiems vieną iš žemiau išvardintų rezultatų: 

 7-12 vietas 2020-2022 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje¹˒ ²; 

 4-6 vietas 2020-2022 m. Europos čempionatuose, olimpinėje rungtyje¹˒ ²; 

 2021 m. Tokijo olimpinių žaidynių dalyviai. 

 

4. Skirti 450,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. perspektyviems sportininkams galintiems 

įvykdyti olimpinės kvalifikacijos normatyvą, atsarginiams sportininkams (galintiems 

lygiaverčiai pakeisti stipriausius sporto šakos/rungties sportininkus). 
 

 

¹ - 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių programoje numatytoje rungtyje; 

² - jeigu aplenkia 1/5 rungties dalyvių. 

 

  



 

PROGRAMA “PEKINAS 2022” 

 

Olimpinė stipendija skiriama tik tiems sportininkams (esantiems LTOK VK patvirtintuose 

sąrašuose) kurie siekia ir gali dalyvauti Pekino ŽOŽ. Stipendijos dydis priklauso nuo 

planuojamo rezultato OŽ, kuris nustatomas pagal pasiektus rezultatus bei kitas svarbias 

aplinkybes, kurias nagrinėja LTOK olimpinių programų įgyvendinimo ekspertų komisija. 

 

 

1. Skirti 850,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. sportininkams, galintiems iškovoti 9-16 

vietas Pekino ŽOŽ ir iškovojusiems vieną iš žemiau išvardintų rezultatų: 

 9-16 vieta 2018 m. Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse; 

 7-12 vieta 2018-2021 m. pasaulio čempionatuose, olimpinėje rungtyje*; 

 4-6 vieta 2018-2021 m. Europos čempionatuose ir Europos žaidynėse, olimpinėje 

rungtyje*; 

 Įvykdytas olimpinės kvalifikacijos normatyvas.  

 

2. Skirti 600,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. sportininkams, galintiems iškovoti 17-32 

vietas Pekino ŽOŽ, atsarginiams sportininkams, sparingo partneriams. 

 

3. Skirti 450,- eurų olimpinę stipendiją per mėn. jauniems ir ypač perspektyviems 

sportininkams, galintiems įvykdyti olimpinės kvalifikacijos normatyvą.  

 

 

* - jeigu aplenkia 1/5 rungties dalyvių 

________________________________ 


