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NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS SPORTO 

FEDERACIJŲ SĄJUNGA REIKALAVIMAI (NUOSTATAI) 

       Vilnius, 2004 09 11 

 

Stojančioji sporto federacija (sąjunga, asociacija) pateikia: 

1. Prašymą dėl priėmimo į Lietuvos sporto federacijų sąjungą (LSFS)         

2. Sporto federacijos vykdomojo komiteto posėdžio protokolo išrašą dėl įstojimo 

į LSFS 

3. Sporto federacijos anketa (2 priedas). 

4. Sporto federacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas. 

5. Tarptautinės sporto federacijos adresą, vadovų vardus ir pavardes. 

SPORTO FEDERACIJOS VEIKLA 

1. Stojančioji sporto federacija turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 

metus. 

2. Veikla turi būti plėtojama ne mažiau kaip trijuose Lietuvos miestuose 

(rajonuose). 

3. Esant reikalui pateikti tarptautinės federacijos patvirtinimą apie priėmimą. 

4. Lietuvos čempionatų vykdymas ir perspektyva dalyvauti tarptautiniuose 

sporto forumuose. 

5. Sporto federacijos einamųjų metų varžybų kalendorius. 

6. Tarptautinės varžybų taisyklės (pateikiamos lietuvių kalba). 

7. Sporto šakos plėtros programa (sporto klubai, užsiiminėjančiųjų skaičius, 

sportininkų ir trenerių (visuomenininkų) kvalifikacija ir kt.). 

PRIĖMIMO TVARKA 

1. LSFS pateikiami reikiami dokumentai. 

2. LSFS prezidiumo posėdyje vyksta pokalbis, susipažinimas su sporto 

federacijos vadovais bei sporto šakos ypatumais. 

3. LSFS prezidiumo nutarimas (priimti ar nepriimti). 

4. Sporto federacija (jei nutarimas teigiamas), sumokėjusi stojamąjį nario 

mokestį (145,00 eurai) ir įvykdžiusi keliamus reikalavimus, LSFS prezidiumas 

rekomenduoja į LSFS narius. LSFS suvažiavimas priima naują federaciją į 

savo tarpą. 
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 Priedas  Nr.1 

 

  Lietuvos ................................................. federacija (asociacija, sąjunga) 

 

 

  Lietuvos sporto federacijų sąjungos 

  Prezidiumui 

 

       PRAŠYMAS 

       20......m...................mėn.....d. 

       Vilnius 

 

   

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Nr. IX-1969  

 ir Lietuvos ........................... federacijos (asociacijos, sąjungos) 

            vykdomojo komiteto nutarimu, prašome priimti ir įregistruoti mūsų 

            organizaciją Lietuvos sporto federacijų sąjungoje. 

 Su LSFS įstatais esame susipažinę ir jiems neprieštaraujame.  

 

 

  

 

 

Lietuvos ..............................federacijos 

 Prezidentas ............................................ 

                                (vardas pavardė)      

        ............................ 

        (parašas) 
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         Priedas Nr.2 

 

   LIETUVOS SPORTO FEDERACIJOS ANKETA 

 

1. Federacijos pavadinimas 

2. Federacijos registracijos pažymėjimo duomenys: kodas, data, registracijos 

numeris ir kt. 

3. Federacijos būstinė: adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, 

internetinio puslapio adresas 

4. Federacijos atsiskaitomoji sąskaita, bankas, kodas 

5. Federacijos prezidento, viceprezidentų, generalinio sekretoriaus vardai, 

pavardės, telefonai, faksai, adresai 

6. Federacijos juridiniai ir fiziniai nariai 

7. Sporto šakos svariausi pasiekimai 

8. Papildoma informacija 

 

 

 

Federacijos generalinis sekretorius ............................................... 


