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Rankinio teisėjo kategorijos suteikimo
REGLAMENTAS
Šis reglamentas apibrėžia tam tikrus reikalavimus rankinio teisėjui ir nustato rankinio
teisėjo kategorijų suteikimo taisykles, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir
atitinka Lietuvos rankinio federacijos (LRF) bei Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos (LRTA)
įstatams ir normoms, ir taip pat dera su Europos rankinio federacijos (EHF) ir Tarptautinės rankinio
federacijos (IHF) teisėjų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo tendencijomis ir kryptimis.
Sąlygos
Rankinio varžybų teisėju gali būti kiekvienas Lietuvos pilietis, turintis atitinkamą
specialųjį fizinį ir teorinį pasirengimą ir yra tapęs LRTA nariu.
Rungtynių metu teisėjas privalo dėvėti tvarkingą rankinio teisėjo aprangą, kurią
sudaro trumpikės (kelnaitės), įvairių spalvų marškinėliai (trumpom arba ilgom rankovėmis), kojinės
ir sportiniai bateliai, rekomenduotina juodos spalvos. Marškinėlių spalva privalėtų skirtis nuo
rungtyniaujančių komandų žaidėjų ir vartininkų marškinėlių spalvos. Teisėjas ant marškinėlių
privalo būti prisisegęs tik jo teisėjavimo kategoriją atitinkančią emblemą ar ženklą, taip pat turi
turėti visas teisėjavimui būtinas priemones – kokybišką švilpuką, geltoną ir raudoną korteles,
rašymo priemonę atžymoms atlikti.
LRTA prezidiumas kiekvieno sezono pradžioje teisėjams ir inspektoriams vykdo
seminarą, kuris yra privalomas visiems. Seminaro dalyviai įvykdę visus keliamus reikalavimus, t.y.
teigiamai išlaikę fizinio pasirengimo ir teorijos egzamino testus įgauna teisę (licenciją) teisėjauti
artėjančiam sezonui. Seminaro metu gautas teigiamas žinių įvertinimo rezultatas teisėjui sudaro
galimybę aukštesnės teisėjo kategorijos suteikimui. Teisė teisėjauti suteikiama vienam sezonui
imtinai – nuo einamų metų rugpjūčio mėnesio 1 dienos iki kitų metų rugpjūčio mėnesio 1 dienos.
Teisėjai dėl svarbių priežasčių (preliminariai prieš tai informavę LRTA prezidiumo narius) negalėję
dalyvauti seminare ar nesugebėję gauti teigiamo įvertinimo seminaro metu privalo iki LRTA
prezidiumo nurodytos datos laikyti arba perlaikyti fizinio pasirengimo ar teorijos testus. Kitu atveju
jie netenka teisės aptarnauti rankinio varžybų kaip aikštės teisėjai.
LRTA rankinio teisėjo kategorijų apibrėžimai
1. Ateities rankinio teisėjas – asmuo iki 18 metų, kuris žino rankinio žaidimo taisykles,
dalyvauja seminaruose ir galintis teisėjauti įvairaus amžiaus grupių moksleivių rankinio
rungtynėms.
2. Pirmos kategorijos teisėjas – asmuo, kuris yra LRTA narys, dalyvauja rengiamuose
LRTA prezidiumo seminaruose, teisėjauja miesto, rajono rengiamose rankinio varžybose, taip pat
gali būti kviečiamas teisėjauti ir aukštesnio lygmens rankinio varžybose.
3. Respublikinės kategorijos teisėjas – asmuo, kuris yra LRTA narys, dalyvaudamas
rengiamuose LRTA prezidiumo seminaruose gauna teigiamą savo žinių įvertimą, teisėjauja miesto,
rajono, LRF rengiamose rankinio varžybose bei kuriam LRTA prezidiumas yra suteikęs
Respublikinę teisėjo kategoriją.
4. Nacionalinės kategorijos teisėjas – asmuo, kuris yra LRTA narys, pastoviai
dalyvaudamas rengiamuose LRTA prezidiumo seminaruose gauna teigiamą savo žinių įvertimą,

teisėjauja miesto, rajono, Lietuvos, LRF, Lietuvos aukščiausio lygmens ir Baltijos lygos rengiamose
rankinio varžybose bei kuriam LRTA prezidiumas yra suteikęs Nacionalinę teisėjo kategoriją.
5. EHF teisėjas – tai asmuo atitinkantis aukščiau paminėtus reikalavimus bei kuriam yra
suteikta Europos rankinio federacijos rankinio teisėjo kategoriją, kuris teisėjauja EHF rengiamose
rankinio varžybose ir čempionatuose, yra kasmet rekomenduotas LRTA prezidiumo bei patvirtintas
Lietuvos rankinio federacijos Vykdomojo komiteto (LRF VK) EHF teisėjo licencijai gauti, bei
kuris savo deklaracija patvirtina ir įsipareigoja vykdyti EHF garantinį įsipareigojimą ir arbitražinį
susitarimą bei pripažįsta ir vadovaujasi EHF elgesio kodeksu ir taisyklėmis.
6. IHF teisėjas – tai asmuo atitinkantis aukščiau paminėtus reikalavimus bei kuriam yra
suteikta Tarptautinės rankinio federacijos rankinio teisėjo kategoriją, kuris teisėjauja EHF ir IHF
rengiamose rankinio varžybose ir čempionatuose yra kasmet rekomenduotas LRTA prezidiumo bei
patvirtintas Lietuvos rankinio federacijos Vykdomojo komiteto (LRF VK) IHF licencijai gauti ir
kuris savo deklaracija patvirtina ir įsipareigoja vykdyti EHF garantinį įsipareigojimą ir arbitražinį
susitarimą bei pripažįsta ir vadovaujasi EHF elgesio kodeksu ir taisyklėmis.
Rankinio teisėjas atitinkantis žemiau pateiktus reikalavimus gali pretenduoti į šių
rankinio teisėjų kategorijų suteikimą
Reikalavimai:
1. Ateities rankinio teisėjas (ART). Pradedantis rankinio teisėjas privalo žinoti rankinio
žaidimo taisykles bei teisėjauti vaikų treniruočių metu, įvairiuose vaikų amžiaus rankinio
turnyruose, miesto ar rajono bei įvairaus amžiaus vaikų bei jaunių rankinio čempionatuose, o taip
pat Lietuvos vaikų bei jaunių rankinio čempionatuose.
2. Pirmos kategorijos teisėjas (IK). Būti LRTA nariu. Teisėjavimo stažas apie 2 metai.
Teisėjauja regiono, miesto, rajono jaunimo, suaugusiųjų, Lietuvos jaunučių, jaunių čempionato
pradiniuose etapuose. Turi suteisėjauti ne mažiau 20 rungtynių, iš kurių inspektorių arba aukštesnės
kategorijos teisėjo atliktą 5 teisėjautų rungtynių peržiūrą, kurios yra įvertintos teigiamai, bei yra
išlaikęs iki sezoninio teisėjų seminaro reikalavimus.
3. Respublikinės kategorijos teisėjas (RK). Bendras teisėjavimo stažas ne mažiau 4
metai. Privalo kasmet dalyvauti teisėjų iki sezoniniuose ar sezono metu vykstančiuose teorijos bei
fizinio pasiruošimo seminaruose ir gauti teigiamus įvertinimus. Be aukščiau paminėtų varžybų
privalo pastoviai teisėjauti LRF pirmenybėse. Per du paskutiniuosius sezonus neturėti drausminių
nuobaudų.
P.S. Išimties tvarka respublikinė kategorija gali būti suteikta Lietuvos rankinio rinktinės
nariams, Lietuvos žaidėjams žaidžiantiems ar žaidusiems aukščiausio lygmens rankinio varžybose.
4. Nacionalinės kategorijos teisėjas (NK). Bendras teisėjavimo stažas ne mažiau 6 metai.
Privalo kasmet dalyvauti teisėjų iki sezoniniuose ar sezono metu vykstančiuose teorijos bei fizinio
pasiruošimo seminaruose ir be perlaikymų gauti teigiamus įvertinimus. Pastoviai teisėjauti Lietuvos
aukščiausio lygmens moterų bei vyrų ar Baltijos lygos čempionatuose ir gauti teigiamus
įvertinimus. Per du paskutiniuosius sezonus neturėti drausminių nuobaudų.
5. EHF kategorijos teisėjas. Privalo kasmet dalyvauti teisėjų iki sezoniniuose ar sezono
metu vykstančiuose teorijos bei fizinio pasiruošimo seminaruose ir be perlaikymų gauti teigiamus
įvertinimus. Pastoviai teisėjauti Lietuvos aukščiausio lygmens moterų bei vyrų ar Baltijos lygos
čempionatuose ir gauti teigiamus įvertinimus. Per du paskutiniuosius sezonus neturėti drausminių
nuobaudų. Pastoviai patekti į geriausių LRTA teisėjų dešimtuką bei privalo atitikti visus EHF
iškeltus reikalavimus liečiančius amžiaus cenzą, fizinį ir teorinį pasiruošimą bei užsienio kalbos
žinojimą.
6. IHF kategorijos teisėjas. Be aukščiau paminėtų reikalavimų privalo atitikti visus IHF
iškeltus reikalavimus liečiančius amžiaus cenzą, fizinį ir teorinį pasiruošimą bei užsienio kalbos
žinojimą.
Rankinio teisėjų kategorijų suteikimo tvarka

Rankinio teisėjų kategorijos suteikimas yra pravedamas vieną kartą sezono metu t,y. jam
pasibaigus. Jį organizuoja ir vykdo LRTA prezidiumo nariai.
Kandidatas į aukštesnę kategoriją privalo:
1. Atitikti rekomenduojamai suteikti kategorijai keliamus reikalavimus.
2. Turėti miesto, rajono sporto organizacijos ar patvirtinto tam regionui LRTA prezidiumo
nario rekomendaciją kategorijos suteikimui.
3. Kategorijos svarstymo metu gauti 2/3 LRTA prezidiumo narių pritarimą.
P.S. LRTA prezidiumo nariai turi teisę teikti siūlymus ar reglamento papildymus įstatuose nustatyta
tvarka.
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