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KREPŠINIO TRENERIO PAŢYMĖJIMO ĮGIJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Krepšinio trenerio pažymėjimo įgijimo tvarka reglamentuoja pažymėjimo įgijimo sąlygas bei išdavimo,
įregistravimo, pratęsimo ir panaikinimo tvarką asmenims, norintiems dalyvauti oficialiose Lietuvos
krepšinio federacijos organizuojamose krepšinio varžybose.
2. Krepšinio trenerio pažymėjimo įgijimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros
ir sporto įstatymu ir Lietuvos krepšinio federacijos bei Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos įstatais.
3. Krepšinio trenerio pažymėjimą išduoda, įregistruoja ir panaikina LKF struktūrinis padalinys Lietuvos
krepšinio trenerių asociacija ( toliau LKTrA).
4. Pagrindinės sąvokos:
Krepšinio treneris – kvalifikuotas sporto pedagogas, krepšinio sporto šakos specialistas, turintis teisę
rengti ir rengiantis sportininkus arba komandą varžyboms.
Krepšinio trenerio pažymėjimas – dokumentas, suteikiantis teisę 2 metus, dalyvauti oficialiose LKF
organizuojamose krepšinio varžybose. Krepšinio trenerio pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui
kuris turi universitetinį kūno kultūros ir sporto specialisto išsilavinimą liudijantį diplomą arba kūno kultūros
ir sporto specialisto licenciją išduodamą Kūno kultūros ir sporto departamento, bei Lietuvos krepšinio
trenerių asociacijos sertifikatą liudijantį asmens dalyvavimą LKTrA organizuojamuose specializuotuose,
krepšinio treneriams skirtuose kursuose.
5. Informacija apie Kūno kultūros ir sporto specialisto licencijos įgijimo sąlygas, licencijų išdavimo tvarką,
licencijos pratęsimą, licencijos galiojimo pabaigą, mokestį už mokymąsi

skelbiama Kūno kultūros ir

sporto departamento „Informacijos biuletenyje“ ir internete (www.kksd.lt).
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II. KREPŠINIO TRENERIO PAŢYMĖJIMO ĮGIJIMO SĄLYGOS
1. Asmenims, turintiems specialųjį kūno kultūros ir sporto specialisto išsilavinimą, bei dalyvavusiems ne
mažiau kaip 60 val. (per 2 metus) LKTrA rengiamų seminarų, krepšinio trenerio pažymėjimas išduodamas
2 metų laikotarpiui.
2. Asmenims, turintiems specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą, bei vykdžiusiems ne mažiau kaip 2
metodines paskaitas – pratybas LKTrA seminaruose, krepšinio trenerio pažymėjimas išduodamas 2 metų
laikotarpiui.
3. Asmenims, neturintiems specialaus kūno kultūros ir sporto išsilavinimo, tačiau dalyvavusiems ne mažiau
kaip 60 val. (per 2 metus) LKTrA rengiamų seminarų trenerio pažymėjimas išduodamas kai jie įvykdo
vieną iš šių sąlygų:
a. Baigė ne mažiau kaip tris kursus aukštojoje mokykloje pagal studijų programą, skirtą krepšinio
treneriams rengti;
b. Turi ne mažesnę kaip Lietuvos nusipelniusio sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją ir yra pensinio
amžiaus arba iki pensinio amžiaus jiems yra likę ketveri ar mažiau metų.
c.

Olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionatų nugalėtojams ir prizininkams bei Europos čempionams,
neturintiems specialiojo krepšinio trenerio išsilavinimo, pareiškusiems norą dalyvauti LKF arba
LKF narių rengiamose krepšinio varžybose, pažymėjimas išduodamas vieniems metams su
sąlyga, kad pažymėjimas ilgesniam laikotarpiui bus pratęstas, jeigu jie per šį laiką pateiks
paraišką krepšinio trenerio pažymėjimui įgyti ir lankys specializuotus kursus arba pradės kūno
kultūros ir sporto specialybės studijas aukštojoje mokykloje.

4. Krepšinio trenerio pažymėjimas išduodamas 2 metų laikotarpiui, kursai krepšinio trenerių pažymėjimui
gauti pradėti rengti nuo 2005 metų rugsėjo 1 d. Pirmasis krepšinio trenerio pažymėjimo išdavimo etapas
vykdomas 2005 09 01 – 2008 08 01 d. Nuo 2008 08 01 d. krepšinio trenerio pažymėjimai bus išduodami
sekančių dviejų metų (2008. 08 – 2010. 08) laikotarpiui ir toliau išdavimas bus vykdomas kas 2 metus.
Asmuo norintis įgyti krepšinio trenerio pažymėjimą dviejų metų laikotarpyje privalo dalyvauti ne mažiau
kaip 60 val. LKTrA rengiamų seminarų, krepšinio trenerių pažymėjimas įgyjamas sekantiems dvejiems
metams.
5. Specializuotus krepšinio mokymo kursus, kuriuos baigus būtų išduodamas krepšinio trenerio
pažymėjimas, rengia ir baigimo pažymėjimus išduoda Lietuvos krepšinio trenerių asociacija.
6. Asmeniui pateikusiam užsienyje dalyvautų specializuotų krepšinio seminarų sertifikatus, LKTrA per 20
darbo dienų sutikrina su seminaro rengėjais asmens dalyvavimą ir gavus patvirtinimą užskaito išklausytas
valandas.
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III. KURSŲ KREPŠINIO TRENERIO PAŢYMĖJIMUI ĮGYTI TRUKMĖ, VYKDYMO LAIKAS IR TEMATIKA
1. Dviejų metų kursus sudaro 4-5 seminarai, iš viso 80 pedagoginių valandų. Seminarai vyksta sekančia
tvarka:

Nr.

Seminaro vykdymo laikas

Seminaro
trukmė

Pedagoginių
valandų
skaičius

1.

Sausio - vasario mėn.

1 d.

10 val.

2.

Birželio - liepos mėn.

3 d.

30 val.

3.

Sausio - vasario mėn.

1 d.

10 val.

4.

Birželio - liepos mėn.

3 d.

30 val.

Iš viso:

80 val.

2. Bendra kursų tematika krepšinio trenerio pažymėjimui gauti turi būti sudaryta toliau pateiktu principu:
a) 35 % paskaitų skirta krepšininkų techniniam ir taktiniam rengimui;
b) 25 % paskaitų skirta krepšininkų bendram ir specialiam fiziniam rengimui;
c) 20 % daugiametei krepšininkų rengimo treniruotei;
d) 15 % krepšininkų psichiniam rengimui, mokymo metodologijai bei treniravimo sampratai ir kt.
e) 5 % kitoms krepšininkų rengimo temoms.
Kursų tematiką tvirtina LKTrA vykdomasis komitetas.
3. LKTrA įsipareigoja prieš mėnesį nuo kursų vykdymo pradžios informuoti trenerius apie sekančiais metais
vyksiančių seminarų tematiką, jų vietą ir laiką.

IV. KREPŠINIO TRENERIO PAŢYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA
1. Krepšinio trenerio pažymėjimą išduoda Lietuvos krepšinio trenerių asociacija. Pažymėjimą pasirašo
LKTrA prezidentas, jis tvirtinamas Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos antspaudu.
2. Asmuo, norintis gauti krepšinio trenerio pažymėjimą, privalo Lietuvos krepšinio trenerių asociacijai pateikti
(atsiųsti įprastu arba el. paštu adresu: Sporto g. 6 Kaunas LT-44221 arba krepsinis@lkka.lt) tokius
dokumentus:
a)

Nustatytos formos prašymą, užpildytą anketą ir dokumentinę nuotrauką.

b)

Vieną iš šių dokumentų:


universitetinį kūno kultūros ir sporto specialisto išsilavinimą liudijantį diplomą (kopiją);



kūno kultūros ir sporto specialisto licenciją išduodamą Kūno kultūros ir sporto departamento
(kopiją);



atitikimo vienai iš II skyriaus 3 punkte išvardintų sąlygų aprašymą.
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3. LKTrA ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl krepšinio
trenerio pažymėjimo išdavimo.
4. LKTrA priėmusi sprendimą išduoti pažymėjimą, per 10 darbo dienų paruošia pažymėjimą išdavimui, šį
sprendimą įrašo į LKTrA krepšinio trenerių pažymėjimų registrą, nustatyta tvarka paskelbia ir pažymėjimą
kartu su tematikos kortele išsiunčia sporto/krepšinio mokyklai ar klubui kuriame dirba treneris.
5. Jeigu LKTrA atsisako prašančiam asmeniui išduoti krepšinio trenerio pažymėjimą per 10 darbo dienų apie
tai raštu informuoja pažymėjimo prašantį asmenį ir nurodo tokio sprendimo motyvus.
6. LKTrA sprendimą neišduoti krepšinio trenerio pažymėjimo asmuo gali per 30 dienų nuo raštiško
pranešimo gavimo dienos apskųsti LKF vykdomajam komitetui nustatyta tvarka.
7. Krepšinio trenerių pažymėjimų registrą tvarko LKTrA.

V. PAŢYMĖJIMO PRATĘSIMAS
1. Krepšinio trenerio pažymėjimo savininkas dėl pažymėjimo pratęsimo privalo kreiptis į LKTrA ne vėliau kaip
prieš du mėnesius iki pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.
2. Asmenims, kuriems pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui, pažymėjimas dar dvejiems metams
pratęsiamas pateikus:
a)

LKTrA organizuojamų kursų išklausytų seminarų sertifikatus (ne mažiau 60 val. per du metus);

b)

Universitetinį kūno kultūros ir sporto specialisto išsilavinimą liudijantį diplomą arba kūno kultūros ir
sporto specialisto licenciją išduodamą Kūno kultūros ir sporto departamento arba atitikimo vienai
iš II skyriaus 3 punkte išvardintų sąlygų aprašymą.

3. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas asmenims, kuriems pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui iki
pensinio amžiaus yra likę šeši ir mažiau metų.
4. Prašymų dėl krepšinio trenerio pažymėjimo pratęsimo nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, įregistravimo ir
naujų pažymėjimų išdavimo bei sprendimų apskundimo tvarka tokia pati, kaip išdėstyta IV skyriaus 1-7
punktuose.
5. Naujas pažymėjimas išduodamas tik grąžinus anksčiau išduotą.

VI. PAŢYMĖJIMO GALIOJIMO PABAIGA
1. Krepšinio trenerio pažymėjimo galiojimas nutraukiamas, jeigu:
a)

Asmuo, kreipdamasis dėl pažymėjimo išdavimo, pateikė suklastotus ar tikrovės neatitinkančius
dokumentus;

b)

Įsigaliojus teismo nuosprendžiui, kuriuo asmeniui yra uždrausta dirbti pedagoginį darbą.
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2. Pažymėjimo galiojimo nutraukimo priežastis gali būti:
a)

Auklėtinio diskvalifikavimo dėl uždraustų preparatų vartojimo faktas, jeigu įrodyta, kad vartojimą
organizavo ar kitaip skatino treneris;

b)

Padaryta grubi treniravimo klaida, dėl kurios padaryta žala treniruojamojo sveikatai.

c)

Nesąžiningas trenerio elgesys kai kaltė įrodoma faktais (vyresnių žaidėjų įtraukimas į paraiškas,
tyčinis varžybų reglamento nesilaikymas ir pan.).

3. Pažymėjimo galiojimas baigiasi:
a)

Kai pasibaigus terminui ji nepratęsiama;

b)

Mirus pažymėjimo savininkui.

4. Krepšinio trenerio pažymėjimo galiojimo nutraukimo iniciatyva priklauso:
a)

Lietuvos krepšinio federacijai;

b)

Lietuvos krepšinio trenerių asociacijai.

5. Krepšinio trenerio pažymėjimo panaikinimo klausimas išnagrinėjamas LKTrA sudarytoje komisijoje per 30
darbo dienų nuo iniciatyvos teisę turinčių institucijų kreipimosi raštu į Lietuvos krepšinio trenerių
asociaciją.
6. Krepšinio trenerio pažymėjimo galiojimas nutraukiamas Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vykdomojo
komiteto nutarimu.
7. LKTrA, priėmusi sprendimą panaikinti pažymėjimą, per 5 darbo dienas šį sprendimą įrašo į LKTrA
krepšinio trenerių pažymėjimų registrą, raštu informuoja sporto/krepšinio mokyklą ar klubą, kitas
sprendimą inicijavusias institucijas, pažymėjimo savininką ir jo darbdavius, kur jis dirba naudodamasis
pažymėjimo suteikta teise, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Pažymėjimo savininkas įpareigojamas
pažymėjimą grąžinti Lietuvos krepšinio trenerių asociacijai.
8. LKTrA sprendimą panaikinti krepšinio trenerio pažymėjimą asmuo gali per 30 darbo dienų nuo raštiško
pranešimo gavimo dienos apskųsti Lietuvos krepšinio federacijai.
9. Asmuo, kuriam pažymėjimas panaikintas, gali pakartotinai kreiptis į Lietuvos krepšinio trenerių asociaciją
dėl jo išdavimo ne anksčiau kaip po vienų metų nuo jo galiojimo panaikinimo dienos, jeigu pašalintos
priežastys, dėl kurių buvo panaikintas pažymėjimas.

Lietuvos krepšinio trenerių asociacija
2008 m.
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