
2019 m. LIETUVOS SPORTO VADYBOS APDOVANOJIMŲ TAISYKLĖS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sporto vadybos apdovanojimais (toliau – Sporto vadybos apdovanojimai) siekiama pagerbti 

geriausius metų sporto įvykius ir renginius, sporto vadybininkus ir sporto šakų federacijas, sporto klubus, 

sportiškiausias savivaldybes ir iniciatyvas. 

2. Sporto vadybos apdovanojimų projektas susideda iš rinkimų ir apdovanojimų renginio (toliau – Renginys). 

3. Visos nominacijos yra lygiavertės, visiems laimėtojams įteikiami vienodi apdovanojimai. 

4. Visos nominacijos yra už veiklą per vienerius kalendorinius metus, išskyrus nominaciją „Už nuopelnus 

Lietuvos sportui“. 

5. Sporto vadybos apdovanojimų organizatorius yra Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – Organizatorius). 

2. DARBO GRUPĖS SUDARYMAS IR JOS UŽDAVINIAI 

6. Nominantus ir laimėtojus renka Sporto vadybos apdovanojimų darbo grupė (toliau – Darbo grupė). 

7. Darbo grupė sudaroma vieneriems metams. 

8. Darbo grupę sudaro 9 nariai. 

9. Darbo grupės pirmininkas vadovauja Darbo grupės posėdžiams. 

10. Darbo grupės sekretorius organizuoja Darbo grupės posėdžius, užtikrina sklandų Darbo grupės darbą. 

11. Darbo grupės posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Darbo grupės narių. 

12. Darbo grupės uždaviniai: 

12.1. tvirtinti nominacijas, kurių gali būti ne daugiau kaip 12, ir jų kriterijus; 

12.2. vadovaujantis Lietuvos sporto visuomenės siūlymais, išrinkti ne mažiau kaip po tris nominantus į kiekvieną 

nominaciją; 

12.3. išrinkti kiekvienos nominacijos laimėtojus. 

3. ORGANIZAVIMO TVARKA 

13. Sporto vadybos apdovanojimai susideda iš šių etapų: kvietimas, pretendentų dokumentų surinkimas, 

nominantų atranka ir paskelbimas, balsavimas internete, laimėtojų išrinkimas ir apdovanojimai. 

14. Nominantai į kiekvieną nominaciją turi būti išrinkti ir paskelbti balsavimui internete likus ne mažiau kaip 

dviems savaitėms iki Renginio. 



15. Kiekvienos nominacijos laimėtojai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip vienai dienai iki Renginio. Iki 

Renginio Sporto vadybos apdovanojimų laimėtojai neinformuojami, taip pat negali būti paskelbti viešai. 

16. Etapų kalendorius ir grafikas tvirtinamas jį suderinus su Organizatoriumi. 

4. NOMINANTŲ ATRANKA IR PASKELBIMAS 

17. Pretendentus į kiekvieną nominaciją pagal paskelbtą kvietimą teikia Lietuvos sporto visuomenė. 

Dokumentai teikiami Organizatoriui. 

18. Vadovaujantis Lietuvos sporto visuomenės siūlymais Darbo grupė iš pateiktų dokumentų atrenka ne mažiau 

kaip po tris pretendentus į kiekvieną nominaciją. 

19. Galutiniu balsavimu Darbo grupė patvirtina ne mažiau kaip po tris nominantus į kiekvieną nominaciją. Esant 

lygiam balsų pasiskirstymui galutinį sprendimą priima Pirmininkas. 

5. LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS 

20. Nominacijų „Metų sporto žiniasklaidos priemonė“ ir „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ laimėtojus renka tik 

Darbo grupė. Balsai paskirstomi po 1 balsą kiekvienam nariui (viso 9 balsai). Esant lygiam balsų pasiskirstymui 

galutinį sprendimą priima Pirmininkas. 

21. Visų kitų nominacijų laimėtojus renka visuomenė ir Darbo grupė. Visuomenės balsas sudaro 36 procentus 

balsų, t.y. visuomenė – 5 balsai, Darbo grupė – 9 balsai (viso 14 balsų). Esant lygiam balsų pasiskirstymui 

galutinį sprendimą priima Pirmininkas. 

22. Visuomenė laimėtojus renka balsuodama interneto tinklalapyje www.delfi.lt. Balsuoti galima vieną kartą iš 

vieno IP adreso. 

23. Likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki Renginio, Organizatorius pateikia Darbo grupei visuomenės balsavimo 

rezultatus. 

24. Darbo grupė apie sporto vadybos apdovanojimų laimėtojus informuoja Organizatorių, kuris, savo ruožtu, 

įsipareigoja gautus rezultatus saugoti iki pat jų paskelbimo akimirkos Renginio metu. 

25. Informacija apie sporto vadybos apdovanojimų laimėtojus yra laikoma griežtai konfidencialia iki jų 

paskelbimo Renginio metu. 

6. SPORTO VADYBOS APDOVANOJIMŲ RENGINYS 

26. Renginio vietą, datą ir scenarijų nustato Organizatorius. 

27. Renginyje viešai pristatomi sporto vadybos apdovanojimų nominantai ir laimėtojai, įteikiami 

apdovanojimai. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Šios taisyklės gali būti keičiamos Organizatoriaus sprendimu. 


