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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“ 

KREPŠINIO TRENERIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

          1. Skatinimo tikslas - skatinti VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ (toliau – Krepšinio 

akademijos) krepšinio trenerius už pasiekimus profesinėje veikloje, jo komandos ar sportininko  

sportinius rezultatus Lietuvos čempionato krepšinio varžybose, atstovaujant Lietuvos krepšinio 

rinktines, už iniciatyvą organizuoti krepšinio turnyrus bei aktyvų dalyvavimą akademijos 

sportinės veiklos vystyme. 

 

II. KREPŠINIO TRENERIŲ SKATINAMŲJŲ KOEFICIENTŲ 

SKYRIMO TARKA 

         3. Skatinamieji koeficientai krepšinio treneriams už pasiektus krepšinio komandos sportinius 

rezultatus Lietuvos moksleivių krepšinio lygos A diviziono varžybose paskirstomi taip: 

         3.1. I-a vieta – 0,82; 

         3.2. II-a vieta – 0,68; 

         3.3. III-ia vieta – 0,54; 

         3.4. IV-a vieta – 0,41; 

         3.5. V-a vieta – 0,24; 

         3.6. VI-a vieta – 0,22; 

         3.7. VII-a vieta – 0,19; 

         3.8. VIII-a vieta – 0,16; 

         3.9.  IX-a vieta – 0,14; 

         3.10. X-a vieta – 0,11.   

         4. Skatinamieji koeficientai krepšinio treneriams už pasiektus krepšinio komandos sportinius 

rezultatus Lietuvos jaunių, jaunučių žaidynėse paskirstomi taip: 

         4.1. I-a vieta – 0,82; 

         4.2. II-a vieta – 0,68; 

         4.3. III-ia vieta – 0,54; 

         4.4. IV-a vieta – 0,41. 

         5. Skatinamieji koeficientai treneriams už paruoštus sportininkus Lietuvos vaikų, jaunučių, 

jaunių nacionalinėms rinktinėms: 

         5.1 Už kiekvieną paruoštą sportininką - 0,10; 

         6. Skatinamasis koeficientas treneriams už kiekvieną sportininką, dalyvaujantį Lietuvos 

krepšinio federacijos projektuose – 0,10. 

         7. Skatinamieji koeficientai už krepšinio trenerio aktyvų ir iniciatyvų darbą vystant krepšinio 

akademijos veiklą: 

        7.1. Trenerio komanda, kurios vaikų amžiaus grupei Lietuvos moksleivių krepšinio lyga 

varžybų neorganizuoja,  sužaidė ne mažiau 3 varžybų – 0,08; 

        7.2. Trenerio komanda, kurios vaikų amžiaus grupei Lietuvos moksleivių krepšinio lyga 

varžybų neorganizuoja,  sužaidė ne mažiau 5 varžybų – 0,11. 
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       7.3. Skatinamasis koeficientas nuo 0,1 iki 1,0 gali būti paskirtas krepšinio treneriui už turnyrų 

organizavimą bei dalyvavimą tarptautinėse varžybose, už trenerio ir jo komandos aktyvų 

dalyvavimą projektinėse veiklose viešinant krepšinio akademijos veiklą. 

       8. Skatinamasis koeficientas skiriamas treneriams už paruoštą bent vieną ir daugiau 

sportininkų, kurie atstovauja:  

       8.1. Šiaulių miesto aukščiausio meistriškumo komandą, kuri dalyvauja Lietuvos krepšinio 

lygoje ar Lietuvos moterų krepšinio lygoje – 1,2. 

       8.2. Šiaulių miesto aukščiausio meistriškumo komandą, kuri dalyvauja Lietuvos regionų 

krepšinio lygoje – 0,5. 

       9. Skatinamasis koeficientas skiriamas treneriams, kurių komanda iš B diviziono perėjo į A 

divizioną – 0,11. 

       10. Skatinamasis koeficientas skiriamas treneriams, kurių sportininkai iš B diviziono 

komandos perėjo į A diviziono komandą – 0,1 (vienas žaidėjas), 0,2 (du žaidėjai), 0,3 (3 ir 

daugiau). 

       12. Skatinamųjų koeficientų dydį nustato krepšinio akademijos „Saulė“ direktorius, kasmet 

iki rugpjūčio 31 d., įvertinus krepšinio trenerio komandos pasiektus rezultatus (MKL varžybų 

protokolai,  turnyrinė lentelė)  ir trenerio indėlį vystant krepšinio akademijos veiklą (varžybų 

protokolai ir kt.). 

      13. Skatinamieji koeficientai galioja iki kitų metų sezono rezultatų vertinimo. 

      14. Dviejų ir daugiau grupių pasiektų rezultatų koeficientai nesumuojami, skiriamas aukštesnis 

koeficientas. 

      15. Koeficientai nurodyti 5, 6, 7, 8, 9, 10 punktuose pridedami papildomai prie trenerio grupės 

pasiekto rezultato. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     14. Su krepšinio akademijos skatinimo tvarkos pakeitimais krepšinio treneriai supažindinami 

kiekvienų mokslo metų pradžioje ar pasikeitus skatinimo tvarkai. 

    15. Skatinimo tvarkos priežiūrą ir pakeitimus vykdo krepšinio akademijos „Saulė“ direktorius. 

 

______________________________ 

 


