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AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ, ĮVYKDYMO III KEVT. ATASKAITA 

2020-10-13 Nr. 1 

(ataskaitos sudarymo data ir numeris) 

  

       

Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

 1.1. Reguliariai vykdyti reitinginius 

turnyrus (asmeninio reitingo turnyrai), 

geriausiųjų sportininkų atranka, 

dalyvavimas Europos, AMF World Cup 

turnyruose. 

 2020-02-09_2020-02-16 
Kaunas, Boulingo 

klubas Oazė 

Organizuoti ir įvykdyti   

6 nacionaliniai 

asmeninio čempionato 

reitinginiai turnyrai. Jų 

pagrindu suformuotos 

nacionalinės moterų ir 

vyrų rinktinės.  
 Suorganizuotas ir pravestas 

IV-as Lietuvos asmeninio 

boulingo čempionato 

reitinginis turnyras „Judex 

spauda“ taurė 2020”.  

Nustatyti 

nugalėtojai ir 

prizininkai. 

Sportininkams 

skirti reitinginiai 

taškai, 

turėsiantys 

įtakos galtuinei 

lentelei, 

nacionalinių 

rinktinių 

formavimui ri 

dalyvavimui 

finaliniame 

boulingo 

čempionate. 



2 
 

 2 

 1.2. Įvykdyti atrankines naciolines 

varžybas, dėl dalyvivavimo Pasaulio ir  

Europos taurių varžybose 

 2020-03-07_06-14 

 Boulingo klubas 

„Strike House“, 

Kaunas 

QUBICA AMF WORLD 

CUP 2020 atrankos 

turnyras  

Suorganizuotos ir pravestos 

atrankos į AMF Pasaulio taurės 

ir Europos čempionų taurės 

varžybos (asmeninėje 

įskaitoje) 

Nustatyti 

nugalėtojai, 

atstovausiantys 

Lietuvą 
QUBICA AMF 

WORLD CUP 

2020      

3 

1.3. Vykdyti nacionalines komandines 

varžybas , Lygų turnyrus (A,B,C). 

Užtikrinti tinkamą rinktinių formavimą 

ir kandidatų atranką. Rinktinių 

dalyvavimas aukščiausio lygio Europos 

ir Pasaulio varžybose. 

2020-07-11_07-12 
Boulingo centras 

Olearys, Vilnius 

Asmeninio Lietuvos 

boulingo čmpionato 

finalinis turnyras 

Suorganizuotas ir pravestas 

Lietuvos asmeninio boulingo 

čempionato finalinis turnyras  

Nustatyti 

Lietuvos 

boulingo 

čempionai, Vyrų 

A, Moterų, 

Senjorų ir Jaunių 

įskaitose bei 

Vyrų B įskaitos 

nuglėtojai. Vyrų 

A ir Moterų 

įskaitų 

nugalėtojai 

iškovojo teisę 

atstovauti 

Lietuvą Europos 

Čempionų 

taurėje/ 

čempionate. 

2020-07-25_07-26 

Boulingo klubas 

„Strike House“, 

Kaunas 

Lietuvos boulingo lygų 

finalinis etapas 

Suorganizuotos ir pravestos  

komandinio Lietuvos boulingo  

čempionato finalinio etapo 

varžybos. Nustatyti 

nugalėtojai ir prizininkai. 

Nudingiausi sezono ir turnyro 

sportininkai. 

Nustatyti 

komandinių 

varžybų 

nuglėtojai ir 

prizininkai. 

Naudingiausi 

sezono ir 

finalinio turnyro 

žaidėjai 

 

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 

 

 

Prezidentas      Linas Sasnauskas    

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.  
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 

 


