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LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS TT (TRENERIŲ TARYBA) NUOSTATAI
TT struktūra
1. Trenerių Tarybą sudaro 7 nariai. Federacijos VK (Vykdomasis Komitetas) paskiria LDF
Olimpinės rinktinės vyriausiąjį trenerį , kuris tampa TT pirmininku. Trenerių Tarybos sudėtį
sudaro visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių vyriausieji treneriai (5 treneriai). Juos
skiria LDF VK. 2-jų papildomų TT narių kandidatūras siūlo TT pirmininkas Vykdomajam
Komitetui tvirtinti. Taryba skiriama 5 metams.
2. LDF Trenerių Tarybos nariu gali būti tik asmuo turintis Dziudo trenerio profesinę
kvalifikaciją arba licenziją, vykdantis praktinę veiklą ruošiant sportininkus dalyvauti dziudo
varžybose Lietuvoje ar užsienyje ir priklausantis Federacijos narių organizacijai, kuri moka
nustatyto dydžio metinį nario mokestį. Kandidatas, kuris kada nors turėjo teisiškai įformintų
galiojančių ryšių su sambo imtynių federacija arba kitų dvikovinių sporto šakų sporto
organizacijomis, gali būti renkamas Lietuvos dziudo federacijos TT nariu jei šis kandidatas
sustabdė savo narystę ir atsistatydino iš šių organizacijų, ne mažiau kaip prieš vienus metus.
Lietuvos dziudo federacijos Trenerių tarybos narys negali turėti jokių ryšių, teisinių santykių
su sambo imtynių ir kitų dvikovinių sporto šakų organizacijomis ir dalyvauti jų veikloje,
kol jis yra Lietuvos dziudo federacijos TT nariu. Minėta nuostata netaikoma jei su kuria nors
dvikovos sporto šaka yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis tarp pastarosios ir LDF.
TT funkcijos
1. Trenerių tarybos posėdžius kviečia ir darbotvarkės klausimus rengia trenerių tarybos
pirmininkas. TT posėdžiai vykdomi esant būtinumui, kiekis nereglamentuojamas.
Taryba atsakinga už visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių formavimą, pasirengimo
planų svarbiausioms varžyboms sudarymą, atrankos kriterijų išvykoms bei finansavimui
į tarptautines varžybas, Europos bei Pasaulio čempionatus nustatymą. Kiekvienos

amžiaus grupės rinktinės vyr. treneris, kuris yra paskirtas LDF VK, turi teisę priimti
sprendimą dėl pasirengimo plano koregavimo ir rinktinės narių vykimo į numatytas
varžybas galutinio sąrašo. Etikos ir drausmės užtikrinimą rinktinių viduje, teikti LDF
VK siūlymus dėl atskirų sportininkų drausminių nuobaudų ir diskvalifikacijos tam
tikram terminui. Užtikrinti jų medicininį patikrinimą ir testavimą, sportininkų reitingų
organizavimą, varžybų kalendoriaus projekto parengimą. Savo kompetencijos ribose,
sprendžia visus iškilusius klausimus, susijusias su dziudo sporto vystymu. Nagrinėja
federacijos narių ar atskirų trenerių pasiūlymus, priima reikalingus sprendimus.
Trenerių Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 TT narių.
TT sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.
2. Visus dokumentus, siūlymus bei nutarimus pateikia tvirtinti Vykdomajam komitetui. Tik
aprobuoti ir patvirtinti LDF VK dokumentai laikomi teisėtais. TT posėdžių protokolai ar
išrašai pateikiami LDF.

