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1. LASF įvairių sporto šakų rinktinių arba pavienių sportininkų Lietuvos Respublikos 

atstovavimas oficialiose tarptautinėse varžybose, atrenkami vadovaujantis sportininkų parodytais 

rezultatais, pasiektais tarptautiniais normatyvais: LASF čempionatuose, Lietuvos Respublikos 

sveikųjų čempionatuose, Europos, pasaulio čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose. 

2. Visų sporto šakų LASF rinktinės yra tvirtinamos kiekvienų metų pradžioje federacijos 

vykdomojo komiteto posėdyje. 

3. Atstovauti Lietuvos Respublikai, komandos arba pavieniai sportininkai, siunčiami 

vadovaujantis patvirtintu federacijos metiniu kalendoriumi, sportininkų pasiektais rezultatais ir 

kviečiančiųjų tarptautinių sporto organizacijų vykdomų varžybų nuostatais. 

Atstovauti Lietuvos Respublikai delegacijos tvirtinamos vykdomojo komiteto posėdyje. 

4. Lietuvos aklųjų sporto federacijos įvairių sporto šakų rinktinių nariai turi teisę: 

4.1. Naudotis federacijos arba sporto klubų sporto baze, inventoriumi, apranga; 

4.2. Gauti piniginius, daiktinius paskatinimus už sportinius laimėjimus pagal LR Vyriausybės 

patvirtintus dydžius ir tvarką; 

5. Lietuvos aklųjų sporto federacijos įvairių sporto šakų rinktinių nariai privalo: 

5.1. Bendraujant su sporto organizacijų vadovais, kolegomis pasirinktos sporto šakos rinktinėje ir 

kitais visuomenės nariais laikytis visuotinai pripažįstamų moralės normų. Savo elgesiu 

netrukdyti kitiems varžybų bei poilsio metu. 

5.2. Nediskredituoti federacijos rinktinės nario vardo, būti teigiamu pavyzdžiu jauniesiems 

Lietuvos akliesiems sportininkams. 

5.3. Laikytis garbingos sportinės kovos principų. 



5.4. Nevartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų kenkiančių sveikatai (dopingo). 

6. Pažeidusiems Lietuvos aklųjų sporto federacijos įvairių sporto šakų rinktinių nariams keliamų 

reikalavimų normų, federacijos vykdomojo komiteto nutarimu, gali būti taikomos šios sankcijos: 

6.1. Diskvalifikacija nuo 6 mėnesių iki 2 metų. 

6.2. Pašalinimas iš rinktinės sudėties neribotam laikui. 

6.3. Draudimas atstovauti Lietuvos Respublikai oficialiose tarptautinėse varžybose užsienyje. 

7. Delegacijų vadovus atstovauti Lietuvos Respublikai oficialiose tarptautinėse varžybose 

tvirtina federacijos vykdomasis komitetas. 

8. Visų sporto šakų rinktinės komandos, atstovauti Lietuvos Respublikai oficialiuose 

tarptautiniuose aklųjų čempionatuose, yra tvirtinamos federacijos vykdomojo komiteto posėdžiu 

metu atsižvelgiant į federacijos patvirtintą kalendorių ir finansines galimybes. Federacijos 

vykdomojo komiteto nutarimu į delegacijas gali būti įtraukiami ir sportininkai arba kiti oficialus 

asmenys, kurie yra finansuojami sporto klubų, asmeninių arba rėmėjų lėšomis. 


