LIETUVOS UŠU FEDERACIJA
Atrankos į Lietuvos Ušu federacijos (LUF) nacionalinę rinktinę kriterijai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatas bei Lietuvos
ušu federacijos (LUF) įstatuose numatytus tikslus, LUF sudaro Lietuvos nacionalinę ir atskirų
amžiaus grupių rinktines bei atstovauja Lietuvai tarptautinėse varžybose, tuo pačiu, užtikrina
Lietuvos rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose.
2. Lietuvos ušu rinktinės atrankos tikslas: atrinkti sportininkus, kurie pasiekę reikšmingus sportinių
rezultatų turi potencialo tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautiniu lygiu, t.y. Olimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir Pasaulio ušu čempionatuose bei Europos ušu čempionatuose.
3. Šių nuostatų paskirtis – aprašyti Lietuvos ušu rinktinės narių atrankos principus, kriterijus ir
procedūras.
II. LIETUVOS UŠU RINKTINĖS STRUKTŪRA
4.Lietuvos ušu rinktinės narių sąrašo struktūra ir pats sąrašas sudaromas atsižvelgiant į Tarptautinio
olimpinio komiteto (TOK), Tarptautinės ušu federacijos (IWUF), Europos ušu federacijos (EWUF)
ir kitų tarptautinių sporto organizacijų ar tarpvalstybinių susitarimų pagrindu vykdomas varžybas
(Olimpines žaidynes, atitinkamus Europos ir pasaulio čempionatus ir kt.), kuriose kviečiamos
dalyvauti nacionalinių rinktinių individualūs nariai ar komandos.
5. Sudaromi du sąrašai: 1) Lietuvos rinktinės narių sąrašas ir 2) kandidatų į Lietuvos rinktinės
narius sąrašas.
6. Lietuvos ušu rinktinės narių ir kandidatų į rinktinės narius sąrašai formuojami iš individualių
ir komandinių narių (atitinkamai individualioms ar komandinės varžyboms).
III. LIETUVOS UŠU RINKTINĖS NARIŲ IR KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Sportininkas atrenkamas į Lietuvos Ušu federacijos (LUF) nacionalinę rinktinę šiomis sąlygomis:
7. Kandidatas į LUF nacionalinės rinktinės narius privalo dalyvauti LUF rengiamuose
Lietuvos ušu čempionatuose ir iškovoti ne žemesnę nei 3 vietą (priklausomai nuo amžiaus suaugusių, jaunių, jaunučių ar senjorų kategorijose) du metus iš eilės.
8. Sportininkams iškovojus tą pačią vietą varžybose pirmumas sprendžiamas sumuojant
maksimalų taškų, gautų už tam tikrą discipliną ar disciplinas, skaičius (atskirose amžiaus
kategorijose - suaugusių, jaunių, jaunučių ar senjorų).9.
9. Sportininkas turi neturėti disciplinos nusižengimų
10. Sportininkas įtraukiamas į LUF nacionalinės rinktinės atsarginę komandą šiomis sąlygomis:

Sportininko pasiektas rezultatas LUF rengiamuose Lietuvos čempionatų varžybose ne žemesnė nei
6 vieta (priklausomai nuo amžiaus - suaugusių, jaunių, jaunučių ar senjorų kategorijose) du metus iš
eilės.
11. Sportininkų atrinktų į LUF pagrindinės ir atsarginės rinktinės sąrašai patvirtinami
kasmetinio LUF valdybos narių susirinkimo metu.
12. Nesant Trenerių komiteto visas toliau šiame dokumente išvardintas funkcijas atlieka
Lietuvos ušu federacijos administracija.
13. Vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatytais kriterijais Lietuvos ušu rinktinės narių ir
kandidatų sąrašai sudaromi kalendoriniams metams pagal praėjusio sezono rezultatus.
14. Lietuvos ušu rinktinės narių ir kandidatų sąrašai esant reikalui LUF valdybos ir Trenerių
komiteto iniciatyva gali būti koreguojami metų eigoje. Pakoreguotus sąrašus svarsto LUF
Trenerių komitetas ir savo išvadą teikia tvirtinti artimiausiame LUF Valdybos susirinkime.
IV. KITOS NUOSTATOS DĖL RINKTINĖS NARIŲ IR KANDIDATŲ
15. Trenerių komiteto teikimu iki einamųjų metų vasario 1 d. LUF Valdyba atsižvelgdama į
poreikius ir galimybes tvirtina rinktinės pasirengimo metinį planą.
16. Rinktinei vadovauja Trenerių Komiteto teikimu LUF Valdybos patvirtintas Nacionalinės
rinktinės vyriausiasis treneris. Priklausomai nuo poreikio ir galimybių, gali būti patvirtintas
vienas ar keli nacionalinės rinktinės treneriai (pvz., jaunimo, jaunučių ir vaikų).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Šių nuostatų keitimo ir papildymo iniciatyvą turi LUF Valdybos ir Trenerių komiteto nariai.
18. Nuostatai Trenerių komiteto teikimu tvirtinami LUF Tarybos posėdyje.
19. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo LUF Valdybos posėdyje dienos arba nuo nutarime
nurodytos datos.
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