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1. Įžanga. 

 

Lietuvos biatlono federacija (toliau LBF), atstovavo Lietuvą olimpinių žaidynių programoje nuo pat 

Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1991m. Kartu su kitais žiemos sporto šakų 

atstovais, biatlonininkai pirmieji grįžo į olimpinių žaidynių dalyvių gretas, iškovodami teisę 

dalyvauti Albervilio žiemos olimpinėse žaidynėse 1992 metais.  Tuo pačiu LBF prisideda prie 

olimpinės chartijos tikslų įgyvendinimo.  

Biatlonas – patraukli žiemos sporto šaka, susilaukianti vis daugiau dėmesio ne tik iš transliuotojų, 

bet ir iš žiūrovų. Biatlono rungtys labai įvairios ir įdomios, jose atsiskleidžia visos atletų fizinės, 

psichologinės bei funkcinės savybės, ši sporto šaka reikalauja ypatingo pasirengimo atletui, bei 

trenerių ir aptarnaujančio personalo brigadai. Norint pasiekti maksimalių rezultatų šioje sporto 

šakoje, reikalingos sąlygos, bei materialinė bazė atletams ir treneriams.  

Siekdama įgyvendinti šios strategijos tikslus ir uždavinius, LBF sieks maksimaliai išnaudoti savo 

turimus resursus, lėšas, gaunamas iš ŠMSM, LTOK, IBU bei pritraukti lėšas iš privačių rėmėjų ir 

kitų šaltinių. 

Keturių metų olimpinis ciklas yra ilgas laikotarpis sportininkams, siekiantiems kasmet aukštų 

sporto rezultatų bei olimpinio normatyvo vykdymo, tai laikotarpis pakankamai ilgas ekonominiams, 

politiniams, socialiniams pokyčiams tiek Lietuvoje tiek užsienyje.  

 

2. Esamos situacijos analizė. 

 

2.1. Sporto šakos sportininkų rezultatai Olimpinėse žaidynėse. 

Lietuvos biatlonininkai dalyvavo visose iki šiol organizuotose žiemos olimpinėse žaidynėse 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę nuo 1992 iki 2022 m. (1 lentelė): 

 
ŽOŽ Biatlono sp. šakos atstovai Rezultatai 

1992 m. – Albervilis (FRA) Kazimiera Strolienė  

 
 

Gintaras Jasinskas 

(Nešė Lietuvos vėliavą atidarymo iškilmėse) 

27 vt. (7,5 km sprint) 

28 vt. (15 km individual) 
 

64 vt. (10 km sprint) 

19 vt. (20 km individual) 

1994 m. – Lilehameris NOR) Kazimiera Strolienė  

 

 

Gintaras Jasinskas 

 

48 vt. (7,5 km sprint) 
62 vt. (15 km individual) 

 

55 vt. (10 km sprint) 
58 vt. (20 km individual) 

1998 m. – Nagano (JAP) Liutauras Barila 59 vt. (10 km sprint) 

43 vt. (20 km individual) 

2002 m. – Solt Leik Sitis (USA) Diana Rasimovičiūtė 

 

Liutauras Barila 

66 vt. (7,5 km sprint) 
 

82 vt. (10 km sprint) 

62 vt. (20 km individual) 

2006 m. – Turinas (ITA) Diana Rasimovičiūtė 

 

 
 

Karolis Zlatkauskas 

18 vt. (7,5 km sprint) 

27 vt. (10 km pursuit) 

66 vt. (15 km individual) 
 

90 vt. (10 km sprint) 

2010 m.  – Vankuveris (CAN) Diana Rasimovičiūtė 

 

25 vt. (7,5 km sprint) 

34 vt. (10 km pursuit) 
30 vt. (15 km individual) 

2014 m. – Sočis (RUS) Diana Rasimovičiūtė 

 

 

 

Tomas Kaukėnas 

51 vt. (7,5 km sprint) 

43 vt. (10 km pursuit) 

42 vt. (15 km individual) 

 

48 vt. (10 km sprint) 
40 vt. (12,5 km pursuit) 

23 vt. (20 km individual) 

2018 m. – Pjongčangas (KOR) Diana Rasimovičiūtė 

 

 

65 vt. (7,5 km sprint) 
75 vt. (15 km individual) 

19 vt. (mix relay) 
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Natalja Kočergina 

 

 
 

Tomas Kaukėnas 

(Nešė Lietuvos vėliavą atidarymo iškilmėse) 
 

 

 
Vytautas Strolia 

 
80 vt. (7,5 km sprint) 

30 vt. (15 km individual) 

19 vt. (mix relay) 
 

17 vt. (10 km sprint) 

13 vt. (12,5 km pursuit) 
78 vt. (20 km individual) 

30 vt. (15 km masstart) 

19 vt. (mix relay) 
 

49 vt. (10 km sprint) 
43 vt. (12,5 km pursuit) 

82 vt. (20 km individual) 

19 vt. (mix relay) 

2022 m. – Pekinas (CHN) Gabrielė Leščinskaitė 

 

 

Tomas Kaukėnas 

 

 

 
Vytautas Strolia 

 

 
 

 

Karol Dombrovski 

 

 

 
Linas Banys 

63 vt. (7,5 km sprint) 
61 vt. (15 km individual) 

 

80 vt. (10 km sprint) 
70 vt. (20 km individual) 

14 vt. (Relay) 

 
43 vt. (10 km sprint) 

58 vt. (12,5 km pursuit) 

21 vt. (20 km individual) 
14 vt. (Relay) 

 

73 vt. (10 km sprint) 
71 vt. (20 km individual) 

14 vt. (Relay) 

 
90 vt. (10 km sprint) 

79 vt. (20 km individual) 

14 vt. (Relay) 

 

2.2. Sportininkų rezultatai kitose oficialiose varžybose (2018-2022): 

2018/2019 

Pasaulio čempionate geriausias rezultatas - 21 vt. vyrų estafetė, vienetų estafetė 25 vt., 

individualiai dar 26 vt. ir 27 vt. 

Europos čempionate geriausias rezultatas – individuali K.Dombrovski 6 vt.!!!, persekiojimas 19vt, 

16 vt. vienetų estafetė 

WC Nacijų taurė –Vyrai 20 vt., Moterys 24 vt. 

IBU Taurės Nacijų įskaita – Vyrai 24 vt., Moterys 25 vt.; 

 

2019/2020 

Pasaulio čempionate geriausias rezultatas - 16 vt. Mix estafetė, vyrų estafetė 24 vt., individualiai 

dar 28 vt., 30 ir 31 vt. 

Europos čempionate geriausias rezultatas – sprintas V.Strolia 4 vt.!!!, 14 vt. Mix estafetė 

WC Nacijų taurė –Vyrai 16 vt., Moterys 25 vt. 

IBU Taurės Nacijų įskaita – Vyrai 19 vt., Moterys 30 vt. 

PJČ Estafetė 4x 7,5 km – 12 vt.; 

 

2020/2021 

Pasaulio čempionate geriausias rezultatas - 17 vt. Mix estafetė.  

Europos čempionate geriausias rezultatas – 4 vt. Mix estafetė !!!,  individualiai dar 9 vt. ir 12vt. 

WC Nacijų taurė –Vyrai 16 vt., Moterys 24 vt. 

IBU Taurės Nacijų įskaita – Vyrai 22 vt., Moterys 27 vt.; 

 

2021/2022: 
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WC Nacijų taurė –Vyrai 16 vt., Moterys 28 vt. 

Geriausias individualus rezultatas – 4 vt Vytautas Strolia (net 4 kartus top 10) ir bendra WC 

įsk. – 25 vt.!!! 

IBU Taurės Nacijų įskaita – Vyrai 17 vt., Moterys 19 vt.; 

PJČ  Estafetė 4x 7,5 km – 10 vt., M.Fomin – 9 vt. 

 

 

2.3. Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. 

 

Stiprybės: 

- Lietuvos biatlonininkai svarbiausioms oficialioms varžyboms rengiami vadovaujantis LBF 

parengtomis ir suderintomis su ŠMSM ir LTOK pasirengimo programomis.  

- Sportininkai rengiami kooperuotomis lėšomis, taikant kolektyvinio sportininkų rengiamo 

modelį.  

- Sportininkų rengimui skiriamos valstybės, LTOK ir Tarptautinio olimpinio komiteto, IBU ir 

sporto šakų federacijų rėmėjų lėšos. 

  

Silpnybės: 

- Mažas žiemos sporto šakų sportininkų skaičius, siaura žiemos sporto šakų paplitimo 

Lietuvoje geografija. 

- Nepakanka modernių sporto bazių geriausiems sportininkams treniruotis. 

- Sportininkų medicininis ir mokslinis aptarnavimas dėl specialistų stokos nėra pakankamas. 

- Neišnaudotos galimybės efektyviai taikyti sportininkų organizmo atsigavimo po fizinių 

krūvių, reabilitacijos priemones, naudoti maisto papildus. 

- Sudėtingas pamainos sportininkų rengimo tęstinumas. 

- Nepakanka Lietuvos trenerių galinčių rengti aukšto meistriškumo sportininkus. 

- Psichologinis sportininkų rengimas dar nėra visavertis. 

 

Galimybės: 

- Plėsti Lietuvoje biatlono sporto šakos geografiją, prisidėti prie Lietuvoje esančių sporto 

mokyklų darbo ir skatinti didinti sportuojančių skaičių formuojant specializuotas sportininkų 

grupes sporto gimnazijose bei steigiant sporto klases įvairiuose šalies regionuose. 

- Skatinti sutarčių sudarymą tarp įvairių sportininkus rengiančių ar prie rengimo prisidedančių 

subjektų, siekiant veiksmų suderinimo ir visavertiško sportininkų rengimo aprūpinimo 

(sutartys tarp rengiančių organizacijų, kontraktai su treneriais, sutartys su rėmėjais dėl bazių, 

su medicinos centrais ir universitetais dėl reabilitacijos ir mokslinių tyrimų, kt.). 

- Tobulinti specialistų, rengiančių sportininkus kvalifikaciją, sportininkų rengimo, planavimo 

ir apskaitos sistemą. 

- Pagal galimybes prisidedant prie sporto bazių renovacijos ar statant naujus sporto objektus, 

įrengiant tinkamą infrastruktūrą, pagerinti sportininkų rengimo sąlygas. 

- Sportininkų rengimui efektyviau panaudoti verslo subjektų paramą. 

- Siekti geresnio bendradarbiavimo tarp klubų, sporto federacijų ir miestų sporto organizacijų. 

- Maksimaliai aprūpinti  sportininkus aptarnaujančio personalo specialistais 

(kinezeterapeutai/masažistai, slidžių tepėjai).  

 

 

Grėsmės: 

- Riboti žmogiškieji ištekliai ir kompetencijų stoka gali lemti sportininkų rengimo kokybės 

blogėjimą. 
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- Sporto bazių ribotumas gali lemti įgyvendinimo kaštų augimą. 

- Dėl pasaulinės krizės ir didėjančios infliacijos išauga pasirengimui reikalingų lėšų kaštai.  

- Įvykus sporto reformai (atskyrus pasirengimo lėšas nuo LTOK), lieka neaiškus biudžetinio 

finansavimo modelis, tvarka ir apimtys (lėšų dydis). 

 

3. Strategijos tikslas ir uždaviniai 

 

Tikslas 2026 (1) – ŽOŽ Milano/Cortina 2026 – atsirinkti ne mažiau kaip 6 sportininkams ir 

iškovoti: 

- TOP 10 – 1 sportininkas; 

- TOP 20 – 1 sportininkas; 

- Estafetė/mišri estafetė – TOP 12. 

 

Tikslas 2026 (2) – iki 2027 metų tapti strategine sporto šaka Lietuvoje. 

 

Uždaviniai: 

- 2022/2023 m. sezone Pasaulio taurės nacijų įskaitoje užimti – Vyrams ne žemesnę kaip 17, 

o moterims 25 vietą. 

- 2023/2024 m. sezone Pasaulio taurės nacijų įskaitoje užimti – Vyrams ne žemesnę kaip 16, 

o moterims 24 vietą. 

- 2024/2025 m. sezone Pasaulio taurės nacijų įskaitoje užimti – Vyrams ne žemesnę kaip 15, 

o moterims 23 vietą. 

- Iškovoti ne mažiau kaip 6 kelialapių į Milano/Kortinos ŽOŽ (2 lentelė).   

- Atstovauti Lietuvai 2026 m. Milano/Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. 

- Per visą olimpinį ciklą siekti iškovoti rezultatą (vietą per OŽ, PČ, EČ), kuris užtikrins 

Lietuvos biatlono sporto šakai tapti strategine sporto šaka Lietuvoje (pagal Sporto įst.: jeigu 

sporto šakos atstovai užėmė bent vieną iš: 1–8 vietų olimpinėse žaidynėse, 1–6 vietą 

pasaulio čempionate, 1–3 vietą Europos čempionate). 

 

2 lentelė 

Žiemos olimpinių žaidynių kvalifikacinė sistema  
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IBU renginių ir varžybų taisyklės 3 dalis  p.13.4 – ŽOŽ, Nacionalinių federacijų (NF) kvota – NF 

registruojama (ang. Register) ir paraiškos (ang. Start) kvota į ŽOŽ paremta NF atitinkamai užimta 

vieta Nacijų taurėje (ang. Nation Cup Rank) prieš olimpiniame sezone.  

Įgyvendinimo etapai: 

I etapas 2022 m. – 2023 m. Pasirengimas ir  dalyvavimas Pasaulio,  Europos čempionatuose,  IBU 

Pasaulio taurės varžybose (šių varžybų galutinė įskaita apsprendžia kvotų skaičių tiek Pasaulio 

čempionatui, tiek ir pasaulio taurei). (3 lentelė). 

II etapas 2023 m. – 2024 m. Pasirengimas ir  dalyvavimas Pasaulio,  Europos čempionatuose,  IBU 

Pasaulio taurės varžybose (šių varžybų galutinė įskaita apsprendžia kvotų skaičių tiek Pasaulio 

čempionatui, tiek ir pasaulio taurei).  

III etapas 2024 m. – 2025 m. Pasirengimas ir  dalyvavimas Pasaulio,  Europos čempionatuose,  

IBU Pasaulio taurės varžybose, siekiant užimti nacijų taurėje ne žemesnę nei 20 tą vietą ir iškovoti 

komandinius kelialapius dalyvavimui  2026 m. Milano/Kortinos OŽ, o nepavykus iškovoti 

komandinio kelialapio (Tai gali atsitikti su moterų rinktine), kovoti dėl individualių kelialapių į 

ŽOŽ. (2 lentelė). 

IVetapas  2025m.-2026 m. Pasirengimas ir dalyvavimas  Europos čempionate, IBU taurės 

varžybose ir IBU Pasaulio taurės varžybose (Jeigu reikia, toliau dalyvauti kovoje dėl olimpinių 

kelialapių), siekiant įgauti aukščiausia sportinę formą dalyvavimui  2026 m. Milano/Kortinos OŽ. 

 

3 lentelė 

IBU renginių ir varžybų taisyklės dalis 3 p. 15.6.1 

 
2021/2022 sezone Nacijų Taurėje užimta vyrų 16-ta vieta ir moterų 2 vietos tarp „Wild Cards“ 

teikia vilčių naujame keturmečiame pasirengimo cikle siekti užsibrėžtų tikslų.  

 

4. Sportinio darbo organizavimas.  

 

4.1. Sportininkų rengimo organizavimas. 

 

Lietuvos biatlono aukšto meistriškumo sportininkų ir jų pamainos pasirengimą organizuoja LBF, 

kuriai talkina savivaldybių sporto mokymo įstaigos, sporto centrai,  sporto klubai. Rengimas 

vykdomas pagal suderintus ir patvirtintus organizacinius – finansinius bei metodinius sportininkų 

rengimo planus. Sportininkai rengiami pagal kolektyvinį sportininkų rengimo modelį, kai 

sportininkų rengime dalyvauja atskirų sričių specialistai (treneris, gydytojas, psichologas ir t.t.). (1 

pav.). Taip pat remiamasi komandiniu pasirengimu, kas gali padėti kovoti dėl didesnės dalyvių 

kvotos į OŽ ir dalyvauti estafečių rungtyse. 



8 

 

 

 

 

 

1 pav. 

Kolektyvinio sportininkų rengimo modelis. ( šalt. Programa - "Pjongčangas-2018") 

 

 
 

 

 

 

4.2. Pasirengimo planavimas. 

 

Sportininkų rengimas vykdomas pagal keturmetį ir atskirai kiekvienų olimpinio ciklo metų 

(Metinis) sportinio rengimo planus.  

Sportininkų rengimo planus ruošia rinktinės treneriai, derindami su LBF finansinėmis galimybėmis.  

Rezultatų ir krūvių įvykdymas atvaizduojamas krūvių apskaitoje. 

 

5. Tikslų įgyvendinimo finansinis užtikrinimas. 

Bus siekiama užsitikrinti stabilų ir didėjantį LBF finansavimą iš visų galimų šaltinių: 

- IBU (Tarptautinė biatlono sąjunga) 

- ŠMSM (Švietimo mokslo ir sporto ministerija per sporto agentūrą) 

- LTOK (Lietuvos tautinis olimpinis komitetas) 

- Projektai, Rėmėjai. 

Siekiamybė, kad finansavimas kiekvienais metais didėtų bent 5-10% palyginimui su praėjusiais 

metais. Rinktinių finansavimui skirti ne mažiau kaip 75% pajamų. 


