LAIPIOJIMO SPORTO PLĖTROS
STRATEGINIS PLANAS 2019-2024

ĮVADAS
APIE LAIPIOJIMO SPORTĄ
2017 metais laipiojimo sportas šventė savo šakos 70-s metų sukaktį – pirmosios tikros laipiojimo varžybos
vyko 1947 metais Šiaurės Kaukaze. 2010 metų vasarį Tarptautinė laipiojimo sporto federacija buvo
pripažinta Olimpiniu komitetu, o laipiojimo sportas tapo oficialiai pripažinta Olimpine sporto šaka. 2020
metais laipiojimo sporto disciplina įtraukta į parodomąją Tokijo Olimpinių žaidynių programą. Šiandien
skirtingo amžiaus laipiotojai iš daugiau nei 80 šalių toliau plėtoja šią sporto šaką ir kasdien siekia aukštesnio
sportinio meistriškumo lygio.

APIE LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO FEDERACIJĄ (LLSF)
LLSFtai: vienintelis oficialus organas reprezentuojantis Lietuvos laipiojimo sporto atstovus šalyje ir visame
Pasaulyje.
LLSAFveikla:
 reprezentuoti ir ginti laipiojimosporto atstovų interesus;
 didinti laipiojimo sporto žinomumą ir prieinamumą plačiai visuomenei;
 palaikyti laipiojimo renginius ir kvalifikacijos kėlimo programas;
 suteikti informaciją, konsultuoti, patarti laipiojimo sportoklausimais.

LLSF vizija: būti organizacija kurią palaiko irprie kurios nori prisijungti kiekvienas laipiojantis asmuo.

STRATEGINIAI PRIORITETAI 2019-2024
Sportininkų ruošimas Olimpinio formato trikovės varžyboms
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 sudaryti sąlygas siekti aukštesnio meistriškumo lygio sportininkams;
 plėtoti Olimpinį formatą atitinkančias infrastruktūras;
 organizuoti Olimpinio trikovės formato varžybas.

Sportuojančių masiškumo didinimas
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3

 sudaryti galimybes visiems išbandyti šį sportą;
 vystyti partnerystes ir bendrusprojektus;
 organizuoti visuomeninius renginius.

Laipiojimo sporto žinomumo ir prieinamumo didinimas
 formuoti patrauklų LLSF ir laipiojimo sporto įvaizdį;
 skleisti informaciją apie sporto šaką ir jos kultūrą spaudoje ir elektroninėje erdvėje;
 konsultuoti ir esant galimybėms padėti įsirengti laipiojimo sieneles
mokyklose, darželiuose ar sporto centruose.

STRATEGINIAI PRIORITETAI 2019-2024
Kvalifikuotų laipiojimo sporto specialistų ruošimas
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Paruošti metodinę medžiagą, skirtą sporto specialistams;
skatinti trenerių mokymąsi;
padėti įsteigti laipiojimo sporto trenerio kvalifikaciją;
organizuoti dirbtuves ir mokymus.

Vaikų ir jaunimo ugdymas laipiojimo sporte
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 organizuoti sporto stovyklas vaikams;
 skatinti perspektyvius sportininkus;
 sudaryti galimybes kuo didesniam vaikų skaičiui išbandyti laipiojimo sportą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRYTIS 2019-2024

1

Finansai

2

Bendradarbiavimas su sporto institucijomis:
LSFS/IFSC

3

Sportininkai ir treneriai

4

Varžybos

5

Ryšiai su visuomene

PRIORITETAS NR. 1 – pasiruošimas Olimpiniam formatui
Priemonių grupė 1(Sportininkai)

Norimi rezultatai

1. Atrankos į rinktinę principų oficialus įtvirtinimas atskirai
nuo varžybų nuostatų

Aiškiai suformuoti patekimo į rinktinė kriterijai paskelbtiel.
erdvėje.

2. Reitingo tvarkos skaičiavimo optimizavimas

Susitarimas dėl formato ir atsakomybės užreitingo
skaičiavimą konkretus pasiskirstymas

3. Treniruočių galimybių optimizavimas rinktinės
sportininkams

Galimybė rinktinės sportininkams derinti treniruočių planą
ne prie salės darbo laiko, o prie sportiniųtikslų

4. Sportininkų finansavimo galimybių paieška

a)Darbo grupės orientuotos į sportininkų finansavimo
paiešką sudarymas;
b) kelionės, apgyvendinimo, aprangos ir startinių mokesčių
padengimas.

5. Rinktinės parengimo tarptautinėms varžyboms strategija

Reguliariai organizuojamos stovyklos rinktinės sportininkams

Priemonių grupė 2(Infrastruktūra)

Norimi rezultatai

1. Standartus atitinkančios laipiojimo salės

Realios sąlygos pasiruošti varžyboms

2. Pasaulinius standartus atitinkantis dirbtinis reljefas
(kybiai)

Kaupiama sportininkų patirtis

PRIORITETAS NR. 1 – pasiruošimas Olimpiniam formatui
Priemonių grupė 3(Varžybos)

Norimi rezultatai

1. Trikovės varžybų organizavimas

Suorganizuotos ir įvykusios varžybos

2. Trasų statytojų mokymų organizavimas

Geresnės kokybės trasos skatinančios sportininkų tobulėjimą

3. Teisėjų ir trasų statytojų skatinimosistema

Motyvuotų ir kvalifikuotų darbuotojų/savanorių
organizuojančių varžybas grupės didėjimas

PRIORITETAS NR. 2 – sporto masiškumo didinimas
Priemonių grupė 4(Masiškumas)

Norimi rezultatai

1. Reguliarus naujokų ir mėgėjų varžybųorganizavimas
visose didžiosiose Lietuvos miestuose skirtingoms amžiaus
grupėms

Užsiiminėjančių laipiojimo sportu masiųdidinimas

2. Visuomeninių atvirų renginių organizavimas laipiojimo
klubuose ir viešoseerdvėse

Užsiiminėjančių laipiojimo sportu masiųdidinimas

3. Palankių sąlygų laipiojimo salėse sudarymas skirtingo
užimtumo, fizinių ir socialinių galimybių žmonėms

Laipiojimo sporto prieinamumo didinimas

PRIORITETAS NR. 3 – žinomumas ir prieinamumas
Priemonių grupė 5 (Žinomumas ir
prieinamumas)

Norimi rezultatai

1.. Konsultavimas rengiant naujas laipiojimo infrastruktūras

Didesnės galimybės išbandyti sportą

2. Bendradarbiavimas su spaudos atstovais

a) Įvairaus pobūdžio straipsniai apie laipiojimo kultūrą;
b) žmonių žinančių apie laipiojimo sportą skaičiausaugimas.

3. Oficialūs laipiojimo sportorenginiai

a) Laipiojimo varžybų metų uždarymų aukštesnislygis;
b) visuomeniniai renginiai su IFSCpalaikymu.

PRIORITETAS NR. 4 – kvalifikuotų specialistų ruošimas
Priemonių grupė 6 (Mokymo programos)

Norimi rezultatai

1. Metodinės mokymo medžiagos rengimas

Specialistų rengimo gairės.

2. Kvalifikaciją suteikiančios mokymo programos

Kvalifikuotų specialistų poreikio patenkinimas laipiojimo sporto
salėse ir sporto centruose.

3. Bendradarbiavimas su užsienio specialistais

a) Dalinimasis patirtimi;
b) turimų žinių universalumas ir pritaikomumas.

PRIORITETAS NR. 5 – vaikų ir jaunimo ugdymas
Priemonių grupė 7 (Neformalaus ugdymo
krepšeliai)

Norimi rezultatai

1. Neformalaus ugdymo krepšelių programos įsisavinimas
federacijos narėms.
2. Bendradarbiavimas su kitų sporto šakų atstovais.

Didesnės galimybės vaikams ir jaunimui išbandyti sportą

3. Oficialūs laipiojimo sportorenginiai

a) Aukštesnis laipiojimo spoto varžybų lygis;
b) visuomeniniai renginiai vaikams ir jaunimui.

Įvairiapusiško ugdymo ir fizinio bei psichologinio
tobulėjimoskatinimas
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