SPORTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
2019 m. kovo mėn. ___ d.
Vilnius/ Kaunas/Klaipėda
Lietuvos laipiojimo sporto federacija, įm. kodas 301558776,
toliau – LLSF (viena šalis),
atstovaujama
prezidentės
Margaritos
Smirnovienės,
LLSF
klubas
narys
................................................. (antra šalis) ir sportininko (-ės) …..................................................... toliau sportininkas (trečia šalis), a.k. .................................................., pasirašė sutartį.
I. SUTARTIES OBJEKTAS IR TERMINAI
2019 metų LLSF rinktinės atstovavimas tarptautinėse IFSC organizuojamose varžybose.
Terminai:
Pasiruošimo varžyboms programa - specifinė treniruočių programa ruošiantis varžyboms.
LLSF - Lietuvos laipiojimo sporto federacija, sudaryta iš Lietuvos laipiojimo klubų - narių.
IFSC - Tarptautinė laipiojimo sporto federacija. LLSF yra šios federacijos narė.
LLSF rinktinė - sportininkų komanda sudaryta iš stipriausių LLSF klubų sportininkų, tarptautinėse
varžybose turinti teisę atstovauti Lietuvos valstybei.
Sportininko klubas – LLSF klubas, kuriam priklauso IFSC varžybose dalyvaujantis sportininkas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
LLSF įsipareigoja:
2.1. Užtikrinti vieningos rinktinės narių aprangos įsigijimą. Finansiniai klausimai sprendžiami atskiru
susitarimu.
2.2. Užtikrinti tarptautinės sportininko licencijos išdavimą.
2.3. Užtikrinti sportininko registraciją į IFSC varžybas.
2.4. Pagal esamas galimybes organizuoti nuvykimą į varžybas.
2.5. Pagal esamas galimybes organizuoti sporto stovyklas.
2.6. Pagal esamas galimybes suteikti sporto bazę treniruotėms.
2.7. Pagal esamas galimybes ir poreikius pasirūpinti vizų į užsienio šalis tvarkymu, vykstant į
stovyklas ar varžybas.
2.8. Atstovauti sportininko interesams Tarptautinėje laipiojimo sporto federacijoje (IFSC).
Klubas įsipareigoja:
2.9. Pagal esamas galimybes rūpintis visapusišku sportininko fiziniu pasirengimu ir lavinimu.
2.10. Konsultuoti sportininkus ir jų tėvus dėl su stovyklomis bei varžybomis susijusiais klausimais.
2.11. Atstovauti sportininko interesams Lietuvos laipiojimo sporto federacijoje (LLSF).
2.12. Metų pradžioje ir pabaigoje susimokėti sportininkų licencijos bei varžybų startinius mokesčius
pagal LLSF išrašytą sąskaitą faktūrą.
2.13. Užtikrinti, jog klubą atstovaujantis sportininkas turėtų reikiamą galiojančią medicininę pažymą.
Sportininkas įsipareigoja:
2.14. Turėti galiojančią medicininę pažymą (068/a forma), išduotą sporto medicinos centre arba
šeimos gydytojo. Pažymą pristatyti per mėnesį pradėjus lankyti treniruotes ir reguliariai tikrintis
sveikatą pagal gydytojo ir trenerio nurodymus.
2.15. Treniruotis viso sezono metu, siekiant aukščiausios fizinės ir psichologinės formos
svarbiausiems metų startams Pasaulio arba/ir Europos čempionatuose.
2.16. Metų pradžioje klubui susimokėti sportininko licencijos mokestį.
2.17. Metų pabaigoje klubui susimokėti mokesčius už startus tarptautinėse IFSC varžybose.
2.18. Patyrus traumą, nedelsiant informuoti savo klubą ir LLSF su diagnoze bei gydytojo išrašo
kopija ir pranešti apie planuojamą nedalyvavimą IFSC varžybose.
2.19. Likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki varžybų (be rimtos priežasties) atšaukus IFSC
varžybų registraciją, sportininkas privalo sumokėti starto ir licencijos mokestį.

2.20. Sportininkas (sportininko treneris, jeigu sportininkas nepilnametis) gavęs dalinę ar pilną
dotaciją dalyvavimui IFSC varžybose iš LLSF, per 20 kalendorinių dienų nuo jos panaudojimo turi
pateikti išlaidų ataskaitą (ataskaitos forma yra climbing.lt dokumentų skiltyje) elektroniniu paštu
llsa@climbing.lt. Kartu su išlaidų ataskaita būtina pateikti sąskaitų, čekių, nuomos sutarčių kopijas.
2.21. Sportininkas įsigijęs/gavęs rinktinės sportinę aprangą įsipareigoja ją saugoti, prižiūrėti, vilkėti
tvarkingą, nesuplyšusią ir švarią.
2.22. Laikytis LLSF patvirtinto etikos ir drausmės kodekso, garbingai elgtis komandos narių, varžovų,
organizatorių bei žiūrovų atžvilgiu, nediskredituoti šalies ir tinkamai reprezentuoti LLSF.
2.23. Laikytis Pasaulinio Antidopingo Kodekso ir LLSF patvirtintų Antidopingo taisyklių.
2.24. Neskatinti rūkymo bei alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimo. Nedemonstruoti tokio
elgesio socialiniuose tinkluose ir viešai prieinamuose šaltiniuose.
2.25. Leisti naudoti nuotraukas ir video medžiagą padarytą treniruočių, stovyklų ir varžybų metu,
reklamos ir laipiojimo sporto populiarinimo tikslais.
2.26. Sudalyvavus IFSC varžybose per 7 kalendorines dienas užpildyti ataskaitą apie pasiektus
rezultatus (ataskaitą galima rasti internete: http://bit.ly/2BKA8Po) su 3 nuotraukomis iš varžybų,
tinkamomis talpinimui į www.climbing.lt puslapį ir straipsniams spaudoje.
2.27. Laikytis sporto šakos taisyklių bei varžybų nuostatų.
2.28. Kylančius nesutarimus pirmiausia spręsti klubo viduje ir su treneriu. Nerandant tenkinančio
sprendimo klube sportininkas gali kreiptis į federaciją.
III. ATSAKOMYBĖ UŽ SUSITARIMO PAŽEIDIMUS
3.1. Nesilaikant 2.14. punkto, LLSF gali vienašališkai sustabdyti sportininko dalyvavimą varžybose iki
pažymos pristatymo.
3.2. Sportininkui piktybiškai nevykdant savo įsipareigojimų, LLSF ir sportininko klubas gali svarstyti
sportininko elgesį ir jam nebendradarbiaujant vienašališkai nuspręsti nutraukti šią sutartį bei pašalinti
sportininką iš rinktinės narių arba skirti laikiną diskvalifikaciją iš varžybų.
3.3. Nesilaikant 2.20. punkto, po 30 kalendorinių dienų nuo dotacijos panaudojimo LLSF įspėja
sportininką/sportininko trenerį. Jei po 7 kalendorinių dienų nuo įspėjimo išlaidų ataskaita nėra
užpildoma – LLSF gali sportininkui kitais metais finansavimo neskirti.
3.4. Nesilaikant 2.26. punkto, po 10 kalendorinių nuo sudalyvautų varžybų LLSF įspėja
sportininką/sportininko trenerį. Jei po 7 kalendorinių dienų nuo įspėjimo ataskaita apie pasiektus
rezultatus nėra užpildoma – LLSF gali sportininkui kitais metais finansavimo neskirti.
3.5. Sportininkas, neturėdamas finansinių įsipareigojimų, savo noru gali pasitraukti iš rinktinės
informuodamas savo klubą bei LLSF.
IV. PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS
4.1. Šalių sutartis gali būti nutraukta, pakeista arba papildyta (visų šalių susitarimu).
4.2. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
4.3. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 gruodžio 31 d.
V. ŠALIŲ PARAŠAI
LLSF Prezidentė
Margarita Smirnovienė
Tel. +370 615 59925
El. paštas: llsa@climbing.lt
Adresas: Krėvės pr. 49, Kaunas

LLSF Klubas
__________________________
Klubo pavadinimas

Sportininkas

Trenerio Vardas, Pavardė,
parašas

Sportininko tėvai/globėjai

Tel. ..........................................
El. paštas: ...............................
.................................................
Adresas: ..................................
.................................................

Vardas, Pavardė, parašas

Vardas, Pavardė, parašas
Tel. ..........................................
El. paštas: ...............................
.................................................
Adresas: ...............................

