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LIETUVOS VYRŲ SPORTINĖS GIMNASTIKOS JAUNUČIŲ ŽIEMOS 

ČEMPIONATAS 
 

        NUOSTATAI 
 

2021 m. lapkričio 26 d. 

Vilnius 

I. VARŽYBŲ TIKSLAS 
 

Populiarinti sportinę gimnastiką Lietuvoje bei išaiškinti geriausius gimnastus jaunučių amžiaus 

grupėje. 

II. VYKDYMO DATA, VIETA, LAIKAS IR VADOVAVIMAS 
 

Varžybos vyks 2021 m. gruodžio 10 d. (penktadienį) Kaune, Miško g. 3 Kauno sporto mokyklos  

„Startas“ salėje. 
 

12.00 – 13.00 val. bendras apšilimas 

12.45 val. – teisėjų ir vadovų-trenerių pasitarimas 

13.00 val. – varžybų pradžia 

Varžybos vykdomos be žiūrovų. 
 

Varžybas organizuoja Lietuvos gimnastikos federacija (toliau - LGF) kartu su Kauno sporto 

mokykla „Startas“, o vykdo LGF vyrų sportinės gimnastikos komitetas bei patvirtinta teisėjų  

kolegija. Varžybų vyr. teisėjas – Vladislovas Bogomolovas, vyr. sekretorė Rita Naujokienė. 
 

III. VARŽYBŲ PROGRAMA, DALYVIAI 
 

Daugiakovės ir atskirų prietaisų varžybos pagal LGF patvirtas 2017-2020 m. taisykles II ir III 

kvalifikacinės kategorijos programas. Atskirų prietaisų rezultatai išvedami pagal kvalifikacijos 

rezultatus.  Varžybose gali dalyvauti  2008 m. gim. ir jaunesni gimnastai. 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS  

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje kategorijos programoje apdovanojami diplomais ir 

medaliais. Daugiakovės varžybų prizininkai nustatomi  pagal didžiausią surinktų balų sumą. Balų 

lygybės atveju aukštesnę vietą užima gimnastas, turintis daugiau aukštesnių įvertinimų. Atskirų 

prietaisų rezultatai išvedami pagal kvalifikacijos rezultatus. Balų lygybės atveju aukštesnė vieta yra 

skiriama gimnastui, turinčiam aukštesnį daugiakovės įvertinimą. 
 ` 

V. DALYVAVIMO  SĄLYGOS 
 

Kviečiama teisėjauti po 4 teisėjus iš Kauno ir Vilniaus bei 2 iš Klaipėdos. Teisėjams mokami 

maistpinigiai. Visas kitas išlaidas, susijusias su dalyvių komandiravimu, apmoka siunčianti 

organizacija.  

VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dalyvių ir trenerių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. Už diplomų, 

medalių, teisėjų ir medicinos personalo apmokėjimą atsakinga LGF.  

Už dalyvių saugumą kelionės, varžybų ir laisvalaikio metu atsakingi komandų vadovai, treneriai. 
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VII. PARAIŠKOS 

Dalyviai, registruodamiesi į varžybas, sutinka, kad jų  asmens duomenys (vardas, pavardė, ugdymo 

įstaiga) būtų naudojami varžybų administravimo  tikslu,  sutinka, kad varžybų metu padaryti 

vaizdo/foto įrašai, būtų naudojami renginio viešinimo tikslais. 

Gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodomas dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, mokykla, 

turimas meistriškumo pakopos rodiklis, programa, kurioje dalyvis startuos, trenerio vardas, pavardė, 

komandų vadovai/treneriai pateikia vyr. teisėjui iki varžybų pradžios likus ne mažiau kaip vienai 

valandai. Preliminarias paraiškas siųsti iki š. m. gruodžio 8 d., su aukščiau išvardintais 

reikalavimais, išskyrus gydytojo vizą, komandų vadovai-treneriai išsiunčia el. paštu: 

gimnastika@smstartas.lt  

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 pandemijos LGF kartu su Kauno sporto mokykla 

„Startas“ laikysis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo išleisto 

sprendimo nuostatų ir rekomendacijų dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų bei kultūros, 

pramogų ir kitų renginių būtinų organizavimo sąlygų. 
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