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1. Bendroji dalis  

1.1. Šios taisyklės apibrėžia pagrindinius Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste LBF) 

principus, kuriais remiantis sudaromos Lietuvos boulingo rinktinės, atstovausiančios 

Lietuvai 2023-2024 metų oficialiose tarptautinėse varžybose – Europos ir Pasaulio 

čempionatuose.  

2. Tikslai ir uždaviniai 

2.1. Vienas pagrindinių LBF tikslų yra tinkamai atstovauti Lietuvą ir Lietuvos boulingą 

tarptautinėje arenoje bei siekti aukštų rezultatų oficialiuose Europos ir Pasaulio 

čempionatuose. 

2.2. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus pagrindiniai LBF uždaviniai yra: 

2.2.1. Sprendimas dalyvauti čempionatuose, numatant metiniame renginių plane. 

2.2.2. Lietuvos rinktinių (vyrų, moterų, jaunių, senjorų, kurčiųjų) suformavimas ir 

dalyvavimas: 

a) Pasaulio čempionatuose; 

b) Europos čempionatuose; 

c) Qubica AMF pasaulio taurės turnyruose; 

d) Kituose reprezentaciniuose renginiuose. 

2.2.3. Rinktinių pasiruošimas čempionatams; 

2.2.4. Tikslų rinktinėms iškėlimas, pasiekimų aptarimas, boulingo bendruomenės 

informavimas. 

3. Rinktinių kandidatų nustatymo tvarka 

3.1. Reprezentacinė LBF Lietuvos vyrų rinktinė. 

3.1.1. LBF Lietuvos vyrų rinktinė sudaroma iš 6 (šešių) sportininkų, atstovauti šalį Europos 

vyrų čempionate, kuris vyks 2023 m. birželio 7-18 dienomis Wittelsheim mieste 

(Prancūzija); 

3.1.2. Į Lietuvos vyrų rinktinę pretenduoja sportininkai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

a) LBF Valdybos sprendimu siūlomi (rekomenduojami) sportininkai;  

b) LBF Valdybos paskirto trenerio atrinkti sportininkai; 

c) turintys LBF licenciją.  

3.1.3. Galutinė rinktinės sudėtis pagal LBF Valdybos paskirto trenerio rekomenduojamų 

žaidėjų sąrašą tvirtinama LBF Valdybos sprendimu; 

3.1.4. LBF Valdybai nepaskyrus trenerio Lietuvos rinktinė formuojama LBF Valdybos 

sprendimu; 

3.1.5. Lietuvos vyrų rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas komandos vadovas, 

ir/arba LBF vyrų rinktinės treneris, jei LBF Valdyba nenuspręs kitaip. 
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3.2. Lietuvos nacionalinė (mišri) rinktinė. 

3.2.1. Lietuvos nacionalinė (mišri) rinktinė sudaroma iš 8 (aštuonių) sportininkų, 

atstovauti šalį Pasaulio čempionate, kuris vyks 2023 m. spalio mėn. 3-18 dienomis 

Kuveite (Kuveitas).  

3.2.2. Į Lietuvos nacionalinę (mišrią) rinktinę pretenduoja sportininkai, atitinkantys šiuos 

kriterijus: 

a) LBF Valdybos sprendimu siūlomi (rekomenduojami) sportininkai;  

b) LBF Valdybos paskirto trenerio atrinkti sportininkai; 

c) turintys LBF licenciją.  

3.2.3. Galutinė rinktinės sudėtis pagal LBF Valdybos paskirto trenerio rekomenduojamų 

žaidėjų sąrašą tvirtinama LBF Valdybos sprendimu; 

3.2.4. LBF Valdybai nepaskyrus trenerio Lietuvos rinktinė formuojama LBF Valdybos 

sprendimu; 

3.2.5. Lietuvos vyrų rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas komandos vadovas, 

ir/arba LBF vyrų rinktinės treneris, jei LBF Valdyba nenuspręs kitaip. 

3.3. Reprezentacinė LBF Lietuvos moterų rinktinė. 

3.3.1. LBF Lietuvos moterų rinktinė sudaroma iš 6 (šešių) sportininkių dalyvauti Europos 

moterų čempionate, kuris vyks 2024 m. birželio 5-16 dienomis Wittelsheim mieste 

(Prancūzija); 

3.3.2. Į Lietuvos moterų rinktinę pretenduoja sportininkės, atitinkančios šiuos kriterijus: 

a) LBF Valdybos sprendimu siūlomi (rekomenduojami) sportininkės;  

b) LBF Valdybos paskirto trenerio atrinkti sportininkės; 

c) turinčios LBF licenciją.  

3.3.3. Galutinė rinktinės sudėtis pagal LBF Valdybos paskirto trenerio rekomenduojamų 

žaidėjų sąrašą tvirtinama LBF Valdybos sprendimu; 

3.3.4. LBF Valdybai nepaskyrus trenerio Lietuvos rinktinė formuojama LBF Valdybos 

sprendimu; 

3.3.5. Lietuvos moterų rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas komandos vadovas, 

ir/arba LBF moterų rinktinės treneris, jei LBF Valdyba nenuspręs kitaip. 

3.4. LBF Lietuvos jaunių rinktinė. 

3.4.1. LBF Lietuvos jaunių rinktinė sudaroma ir tvirtinama LBF valdybos nutarimu 

atsižvelgiant į LBF vykdomų turnyrų, tarptautinių turnyrų ir kitus rezultatus bei 

pasiruošimo metu rengtas treniruočių stovyklas; 

3.4.2. LBF Lietuvos jaunių rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas komandos vadovas, 

ir/arba LBF jaunių rinktinės treneris, jei LBF Valdyba nenuspręs kitaip; 

3.5. Europos Čempionų čempionatas.  

3.5.1. Europos čempionų čempionate šalį atstovauja einamųjų metų Lietuvos boulingo 

čempionai (vyras ir moteris).  
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3.5.2. Europos čempionų čempionatas vyks 2023 m. spalio 23-29 d. Berlyne (Vokietija), 

o 2024 m. įvyks spalio 21-27 d. (vieta bus paskelbta vėliau).    

3.6. LBF Lietuvos senjorų rinktinė. 

3.6.1. Dalyvavimui Pasaulio ir Europos čempionatuose į rinktinę kviečiami nariai 

analogiškai pagal LBF moterų-vyrų rinktinių sudarymo principus; 

3.6.2. Pagrindinis sportininkų, dalyvaujančių Europos boulingo senjorų čempionate, kurį 

organizuoja EBF, atrankos principas – pasiekti rezultatai Lietuvos boulingo 

čempionate.  

3.6.3. ESBC (European Senior Bowling Comitee) Europos čempionatuose senjorų 

atstovavimas sprendžiamas savanoriško dalyvavimo principu. LBF valdybos 

nutarimu, dalyvavimui ESBC Europos čempionate gali būti skiriamas dalinis 

finansavimas dalyvių mokesčių apmokėjimui. 

3.6.4. Lietuvos senjorų rinktinei vadovauja komandos vadovas, LBF Valdybos paskirtas iš 

komandos žaidėjų. 

3.7. LBF Lietuvos kurčiųjų rinktinė. 

3.7.1. Kurčiųjų rinktinė gali būti formuojama Pasaulio kurčiųjų olimpiadai, Pasaulio ir 

Europos čempionatams pagal metinį renginių planą. Kurčiųjų atstovavimas 

sprendžiamas savanoriško dalyvavimo principu. LBF valdybos nutarimu, 

dalyvavimui kurčiųjų čempionatuose gali būti skiriamas dalinis finansavimas 

dalyvių mokesčių apmokėjimui. 

3.8. QubicaAMF Pasaulio taurė. 

3.8.1. QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre, Lietuvai atstovauja 2020 metais vykusios 

Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF Pasaulio taurės turnyrą nugalėtojai 

Vyrų ir Moterų įskaitose. Tuo atveju, jei nugalėtojai neturi galimybės dalyvauti 

QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre, juos pakeičia atitinkamai antrąją, trečiąją ir 

t.t. vietas tose pačiose įskaitose užėmę žaidėjai. 

4. Rinktinių finansavimas 

4.1. Lietuvos boulingo rinktinės finansuojamos pagal LBF Konferencijos priimtą biudžetą ir LBF 

Valdybos nutarimais patvirtintą rinktinėms skirtų lėšų paskirstymą. 

5. Paraiškų ir reikalingų dokumentų pateikimas 

5.1. Paraiškas organizatoriams dalyvavimui čempionatuose pateikia LBF Generalinis 

sekretorius; 

5.2. Reikalingus dokumentus parengia ir organizatoriams pateikia LBF Generalinis sekretorius 

arba LBF Valdybos sprendimu paskirtas komandos vadovas. 
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6. Čempionatų reglamentas 

6.1. Komandos vadovas ir sportininkai privalo būti susipažinę su reglamento reikalavimais ir 

laikytis jų viso čempionato laikotarpiu; 

6.2. Komandos vadovas ir žaidėjai savo parašais patvirtina dėl susipažinimo su čempionato 

taisyklėmis; 

6.3. Pažeidus taisyklių reikalavimus, organizatoriams paskyrus baudą, sportininkas privalo 

susimokėti pats ar atlyginti LBF išlaidas dėl tokių atvejų. Esant oficialiems organizatorių ar 

komandų vadovų pranešimams apie sportininkų pažeidimus, LBF valdyba sportininkui gali 

skirti 30 eurų baudą, kurią federacijai turi apmokėti pats sportininkas ar klubas, kurį 

atstovauja sportininkas. 

6.4. Organizatoriams dėl nusižengimų pašalinus sportininką iš čempionato, sportininkas ar jo 

atstovaujamas klubas privalo atlyginti visas su nusižengusio sportininko dalyvavimu 

čempionate LBF patirtas išlaidas. Tokiu atveju, LBF Valdyba, išanalizavusi situaciją, gali 

priimti sprendimą dėl tokio sportininko licencijos suspendavimo. 

7. Rinktinių apranga 

7.1. LBF Valdyba prieš čempionato pradžią patvirtina oficialią rinktinių aprangą, kuri bus 

naudojama čempionato metu; 

7.2. Atidarymo ceremonijoje, žaidimo metu, apdovanojimų ceremonijoje vilkėti kitokią, nei 

oficialiai patvirtintą, aprangą draudžiama. 

8. Pasiruošimas  

8.1. Patvirtinus rinktinės sudėtį, komandos vadovas ir/ar treneris, suderinęs su komandos 

sportininkais ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki čempionato pradžios pateikia LBF 

Valdybai susipažinimui treniruočių planą.   

8.2. Sportininkas kartą per dvi savaites komandos vadovui teikia informaciją dėl treniruočių 

plano vykdymo, progreso. 

9. Informavimas 

9.1. Komandos vadovas teikia šią informaciją LBF Valdybai: 

9.1.1. Bendra informacija apie čempionatą – informacinis pranešimas LBF Valdybai, 

kuriuo bus pasidalinta LBF interneto puslapyje likus savaitei iki čempionato; 

9.1.2. Kasdienė trumpa informacija apie čempionato eigą, nuotraukos, sportininkų 

nuomonės ir įspūdžiai iš čempionato. Informacija bus naudojama pranešimams 

socialiniuose tinkluose ir/ar LBF interneto svetainėje; 

9.1.3. Ataskaita pasibaigus čempionatui, pasiekimai, trumpa pasiekimų analizė. 

 

 

LBF prezidentas    Linas Sasnauskas 


