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1. Lietuvos Muaythai federacija 

Lietuvos MuayThai Federacija (toliau LMF) – ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, 

savanoriškos narystės pagrindu vienijanti šalies MuayThai sporto klubus ir sportininkus. LMF yra visateisė 

Tarptautinės MuayThai mėgėjų federacijų asociacijos (IFMA) ir Europos MuayThai federacijos (EFM) narė, ji 

vienintelė Lietuvoje atstovauja šalį tarptautinėse MuayThai sporto organizacijose. LMF plėtoja ir populiarina 

MuayThai sporto šaką Lietuvoje, atstovauja MuayThai sporto klubų ir sportininkų bendrus interesus valstybės 

institucijose ir tarptautinėse organizacijose.  

LMF veiklos tikslai formuojami remiantis ilgalaike federacijos narių vizija ir uždaviniais vystant bei plėtojant 

sporto šaką Lietuvoje. Veiklos krypties formavime skiriamas dėmesys ir Tarptautinės MuayThai mėgėjų 

federacijos asociacijos (IFMA) ir Europos MUAYTHAI federacijos (EMF) strategijai bei keliamiems tikslams. 

2. Lietuvos Muaythai federacijos misija 

Lietuvos Muaythai federacijos misija: 

- Didinti sporto šakos žinomumą bei populiarumą Lietuvoje, pristatant sporto šaką vis didesnei įvairaus 

amžiaus asmenų auditorijai kas sudarytų sąlygas aktyviau plėsti sporto šakos bendruomenę;  

- Ugdyti profesionalius sportininkus, atstovaujančius šalies interesus tarptautiniuose turnyruose;  

- Koordinuoti klubų bei sportininkų dalyvavimą nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose; 

- Plėtoti trenerių bei teisėjų kompetencijos ugdymo programas;  

- Skatinti visuomenės sportiškumą bei sveiką gyvensenos būdą;  

- Vienyti bei plėtoti sporto klubų-narių veiklą tarptautinėje arenoje bei bendradarbiavime su 

valstybinėmis institucijomis.  

 

3. Lietuvos Muaythai federasijos SSGG analizė 

Stiprybės 

- Kompetentingi treneriai; 

- Tarptautinės kategorijos teisėjai; 

- Aukšti sportininkų pasiekimai tarptautinėse varžybose ir Pasaulio čempionatuose; 

- Tarptautinių varžybų organizavimo ptirtis; 

- Vaikų ir jaunimo Muaythai lyga; 

- Organizaciniai sugebėjimai; 

- Pripažinimas iš Tarptautinės MuayThai mėgėjų federacijos asociacijos (IFMA) ir Europos Muaythai  

federacijos (EMF); 

- Sporto stovyklos; 

- Komunikacija, pasiekimu viešinimas.  

Silpnybės 

- Nepakankamas finansavimas; 

- Silpnas sporto klubų finansinis pajėgumas; 

- Technologiškai bei kokybiškai pasenusios sporto klubų sporto salės, inventorius; 

- Masiškumo nebuvimas bei mažėjantis naujų narių skaičius; 

- Didėjantis trenerių amžiaus vidurkis;  

- Mažėjantis dalyvių skaičius varžybose; 
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- Ribotos trenerių galimybės ugdyti kvalifikaciją užsienio klubuose, mokymuose; 

- Ribotos galimybės kontroliuoti nekvalifikuotų, federacijai nepriklausiančių sporto klubų neigiamą 

įtaką jauniems sportininkams (traumos; sveikatos sutrikimai).  

Galimybės 

- Dalyvauti aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose; 

- Geografinė situacija (aukšto sportinio meistriškumo sportininkai bei treneriai Baltarusijoje), 

galimybė treniruotis kituose klubuose; 

- Organizuoti Europos Muaythai čempionatą Lietuvoje; 

- Skatinti sportininkus už pasiekimus tarptautiniuose turnyruose; 

- Kelti trenerių bei teisėjų kvalifikaciją seminaruose; 

- Plėtoti tarptautinius projektus kartu su kitų šalių federacijomis; 

Grėsmės 

- Sportininkų išvykimas į užsienį; 

- Senstanti visuomenė; 

- Nekompetentingų trenerių žala pradedantiems bei jauniems sportininkams.  

 

4. Lietuvos Muaythai federacijos tikslai, uždaviniai, planuojami rezultatai 

Lietuvos Muaythai federacija įgyvendindamą veiklos strateginį planą laikotarpyje 2019-2020 metai 

sieks sekančių tikslų: 

- Plėtoti jaunimo, studentų Muaythai lygą; 

- Koordinuoti varžybų organizavimą Lietuvoje; 

- Vykdyti trenerių bei teisėjų kompetencijos ugdymo programas; 

- Sukurti bei įdiegti modernias varžybų organizavimo bei valdymo sistemas; 

- Materialios turto bazės kūrimas (sporto inventorius, apranga, sportininkams, federacijos nariams); 

- Vystyti bendradarbiavimą su kitų šalių federacijomis bei tarptutinėmis organizacijomis 

- Federacijos veiklos finansavimo projektų vystymas; 

 

4.1. Plėtoti vaikų, jaunimo Muaythai lygą  

Organizacijai siekiant išugdyti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus galinčius sėkmingai 

atstovauti šalį tarptautinėje arenoje, būtina užtikrinti reikiamą varžybų kiekį jauniesiems sportininkams. Tuo 

tikslu federacija deda pastangas aktyviau plėsti bei koordinuoja vaikų bei jaunimo lygą kurioje jaunieji 

sportininkai supažindnami su sporto šakos tradicijomis, ugdo kovos meno įgūdžius, mokosi valdyti varžybų 

metu kylančias emocijas. Pagrindiniai federacijos uždaviniai susiję su tolimesne vaikų ir jaunimo lyga, 

sekantys: 

- Įtraukti didesnį klubų kiekį, dalyvių skaičių varžybose; 

- Organizuoti 8 varžybas per metus;  

- Aprūpinti lygą reikiamu varžybų inventoriumi (ringas; apranga; apsaugos; Muaythai pirštinės); 

- Keisti trenerių požiūrį į jaunesniųjų sportininkų ugdymą, rezultatų siekimą; 

- Finansuoti perspektyviausių sportininkų dalyvavimą „Vaikų ir jaunimo pasaulio Muaythai 

čempionate“;  

- Telkti rėmėjus perspektyviausių sportininkų finansavimui; 
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- Bendradarbiauti su medicinos specialistais bei sporto psichologais siekiant konsultuoti jaunuosius 

sportininkus.   

4.2. Koordinuoti varžybų organizavimą Lietuvoje  

Muaythai varžybas gali organizuoti federacijos nariai, pagal nustatytus reikalavimus bei federacijos  

patvirtintą varžybų kalendorių artimiausiam vienerių metų laikotarpiui. Varžybos vykdomos pagal griežtai 

nustatytus tiek federacijos tiek tarptautinių organizacijų reikalavimus. Lietuvos čempionatas rengiamas kartą 

per metus r jį organizuoja tik federacija. Svarbiausi sporto renginiams taikomi reikalavimai: 

- Ringas turi atitikti varžyboms keliamus reikalavimus; 

- Varžybas privalo vykdyti kvalifikuoti bei licencijuoti teisėjai (nacionalinė, tarptautinė kategorija); 

- Privalomas greitosios pagalbos automobilis su aptarnaujančiu personalu visu varžybų laikotarpiu; 

- Varžybose visi sportininkai aprūpinami vienodu sportiniu inventoriumi; 

- Varžybų organizatoriai privalo vadovautis sporto šakos varžybų saugumo taisyklėmis ir etikos kodeks;    

Muaythai federacijos uždaviniai koordinuojant bei organizuojant varžybas ateinančius 4 metus: 

- Lietuvos čempionatas 1 kartą per metus; 

- Ne mažiau kaip 2 tarptautiniai turnyrai Lietuvoje, kuriuose dalyvautų 120-150 sportininkų iš 

daugiau kaip 7 šalių;  

- Skatinti bei teikti pagalbą federacijos nariams organizuojant varžybas. 

4.3. Vykdyti trenerių bei teisėjų kompetencijos ugdymo programas  

Tikslinis federacijos uždavinys – skatinti bei sukurti sąlygas trenerių ir teisėjų sistemiškam 

kompetencijos ugdymui. Trenerių kompetencijos, žinių, naujos patirties įsisavinimas užtikrins tikslingesnės 

metodologijos taikymą sportininkų paruošime, aukštesnius sportininko pasiekimus bei motyvaciją 

tolimesniam tobulėjimui, saviraiškai. Teisėjų kvalifikacijos kėlimas, užtikrina kokybiškesnį darbą varžybų 

metu, kas mažina trenerių nepasitenkinimą varžybų rezultatu, priimtų sprendimų tikslingumu. Federacijos 

uždaviniai vykdant trenerių bei teisėjų kompetencijos ugdymo programą: 

- Organizuoti ne mažiau kaip du teisėjų seminarus; 

- Organizuoti teisėjų seminarą sportininkams ir treneriams du kartus per kalendorinius metus; 

- Skatinti teisėjų dalyvavimą tarptautinėse varžybose siekiant tarptautinės kategorijos; 

- Kas met paruošti du, nacionalinės kategorijos teisėjus.  

- Organizuoti trenerių kompetencijos ugdymo seminarus pasikviečiant užsienio šalių specialistus (2 

seminarai metuose); 

- Organizuoti trenerių bei teisėjų kompetencijos ugdymo seminarus pagal IGLA metodologiją; 

- Plėtoti bei skatinti trenerių kompetencijos ugdymo programą užsienio šalių sporto klubuose.      

4.4. Diegti modernias duomenų valdymo sistemas, plėsti informacijos apie federacijos veiklą 

sklaidą žiniasklaidoje, medijoje, socialiniuose tinkluose  

Informacijos sklaida apie sportininkų pasiekimus, vykdomus projektus, sporto šaką bei kultūrą 

svarbus veiksnys sėkmingam sporto šakos populiarumui, susidomėjimui skatinti. Atitinkamai svarbi ir vidaus 

komunikacija tarp federacijos narių, siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo ir rezultatų. Tuo tikslu 

atnaujinama federacijos internetinė svetainė, aktyviau pateikiama informacija socialiniuose tinkluose apie 

svarbiausius įvykius, pateikiami sportinikų pasiruošimo varžyboms video reportažai. Esminiu tikslu viešinant 

sportininkų pasiekimus tarptautinėse arenose keliamas informacijos pateikimas žiniasklaidoje.      

Varžybų organizavimas esant dideliam dalyvių skaičiui bei skirtingiems amžiaus bei svorio pogrupiams 

reikalauja ženklių žmogiškųjų bei laiko išteklių. Tikslas įdiegti modernią varžybų valdymo bei teisėjavimo 
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sistemą, maksimaliai sumažinat išteklių poreikį darbui atlikti bei užtikrinančią kokybišką visų rengino dalyvių 

darbą ir rezultatus. Remianttis kitų sporto šakų patirtimi bei naudojamomis duomenų valdymo sistemomis, 

bus kuriama bei diegiama skaitmeninė duomenų valdymo sistema, į kurią dalyviai registruosis bei pateiks 

kiekvieno sportininko duomenis reikalingus varžybų organizavimui. El. sistemoje bus suformuojama 

informacija apie sportininką, burtų keliu parenkamos varžybų poros, sudaroma važybų dienotvarkės.    

4.5. Vystyti bendradarbiavimą su kitų šalių federacijomis bei tarptutinėmis organizacijomis 

Lietuvos Muaythai federacija yra pripažinta narė organizacijų IFMA (International Federation of 

Muaythai Amateur) bei EMF (European Muaythai Federation).  

Vienasš iš strateginio veiklos plano tikslų – plėsti bendradarbiavimą su kaimyninių šalių 

federacijomis, sporto klubais bei tarptautinių organizacijų nariais, pritraukiant platesnį sportininkų bei šalių 

ratą į rengiamus turnyrus Lietuvoje, kas didintų konkurenciją tarp sportininkų bei kas-met keltų turnyro 

įvaizdį bei žinomumą tarptautiniu mastu. Kitas tikslas plėtoti bendrus projektus, suteikiančius galimybes 

sportininkams, treneriams keistis patirtimi ir žiniomis bei plėtoti tarpusavio ryšius.     

4.6. Federacijos veiklos finansavimo projektų vystymas 

Numatytiems uždaviniams įgyvendinti būtini finansiniai resursai. Federacijos uždaviniai susiję su 

finansiniais resursais: 

- Projektų finansavimas pagal programą „Erasmus+“ užtikrinti dalies projektų dalinį arba pilną 

finansavimą; 

- Konsultuoti federacijos narius teikiant projektuss savivaldos institucijoms dėl dalinio projektų 

finansavimo; 

- Bendradarbiavimas su verslo organizacijomis finansuojant sportininkų dalyvavimą Europos bei 

Pasaulio čempionatuose; 

- Projektų finansavimas pasinaudojant kūno kultūros ir sporto programų finansavimu.   

4.7. Numatomi strateginiai veiklos plano rezultatai 

- Kvalifikuoti treneriai federacijos narių sporto klubuose; 

- Vaikų ir jaunimo lygos 8 varžybos per metus;  

- Lietuvos čempionatas 1 kartą per metus; 

- Dviejų perspektyviausių sportininkų dalyvavimas „Vaikų ir jaunimo pasaulio Muaythai čempionate“;  

- Iki septynių sportininkų dalyvavimas Europos ir Pasaulio čempionatuose;  

- Trys prizinės vietos Europos čempionate bei 2 prizinės vietos Pasaulio čempionatuose.   

- Du tarptautiniai Muaythai turnyrai Lietuvoje;  

- Įdiegta elektroninė duomenų valdymo sistema varžybų organizavimui, valdymui bei teisėjavimui;  

- Sportininkų pasiekimų viešinimas žiniasklaidoje; 

- Didėjantis sportuojančių asmenų skaičius bei dalyvių skaičius varžybose.  

4.8. Strateginio veiklos plano stebėsena bei kontrolė 

Lietuvos Muaythai prezidentas prižiūri strateginio veiklos plano įgyvendinimą. Vertinimas 

vykdomas kiekvienų metų pabaigoje, įvertinant pasiektus rezultatus bei tolimesnį jų vykdymą. Iškilusioms 

problemoms spręsti teikiami pasiūlymai, numatytiems rezultatams pasiekti ar problemoms spręsti. Pasikeitus 

tikslams, strateginis veiklos planas gali būti peržiūrimas ir keičiamas pagal tuo metu aktualią situaciją ir veiklos 

kryptį.  


