
 

L I E T U V O S  G I M N A S T I K O S  F E D E R A C I J A 
Įmonės kodas 191592776 • Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius • tel./fax: +370 5 216 3808 

e-paštas: info@gimnastika.lt • www.gimnastika.lt                                                  

Atsiskaitomoji sąskaita: LT617300010002449954, 73000 „Swedbank“ AB 

 

LIETUVOS MOTERŲ SPORTINĖS GIMNASTIKOS JAUNUČIŲ ČEMPIONATAS 

NUOSTATAI 
 

2022 m. balandžio 29 d. 

Vilnius 

I. VARŽYBŲ TIKSLAS 
 

Populiarinti sportinę gimnastiką Lietuvoje bei išaiškinti geriausias gimnastes jaunučių amžiaus 

grupėje. 

II. VYKDYMO DATA, VIETA, LAIKAS IR VADOVAVIMAS 
 

Varžybos vyks 2022 m. gegužčs 6 d. (penktadienis) Kaune, Miško g. 3 Kauno sporto mokyklos 

„Startas“ salėje.  
  

 

11.30 – 13.00 val. apšilimas ant prietaisų 

12.45 val. – teisėjų ir vadovų/trenerių pasitarimas 

13.00 val. – varžybų pradžia 
 

Varžybas organizuoja Lietuvos gimnastikos federacija (toliau - LGF). Varžybas vykdo LGF moterų 

sportinės gimnastikos komitetas bei patvirtinta teisėjų  kolegija. Varžybų vyr. teisėja – Svetlana 

Gurejeva. 
 

III. VARŽYBŲ PROGRAMA, DALYVIAI 
 

Daugiakovės bei atskirų prietaisų varžybos vykdomos pagal LGF moterų sportinės gimnastikos 

komiteto patvirtas taisykles II ir III kategorijos programas. Dalyvių amžius 2011-2015 m. skiriamas 

į dvi gupes –  2011-2012 bei 2013-2015 m. Jeigu vienoje amžiaus grupėje dalyvių bus mažiau nei 8, 

tai grupės bus apjungiamos. Dalyvių skaičius neribojamas. 
 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

Daugiakovės prizininkai nustatomi  pagal didžiausią  surinktų balų sumą. Balų lygybės atveju 

aukštesnę vietą užima gimnastas, turintis daugiau aukštesnių įvertinimų. Atskirų prietaisų 

nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal daugiakovės rezultatus. Balų lygybės atveju aukštesnę 

vietą užima gimnastas, turintis aukštesnį rezultatą daugiakovėje. ` 

Daugiakovės ir atskirų prietaisų varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos medaliais ir 

diplomais. 
 

V. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 

Visas varžybų dalyvių, trenerių ir kt. asmenų komandiravimo išlaidas pagal galimybe apmoka 

siunčianti organizacija. Už apdovanojimų, teisėjų ir medicinos personalo apmokėjimą atsakinga 

LGF. Dalyvio mokestis kiekvienai gimnastei – 10 € (pavedimas į LGF sąskaitą 

LT617300010002449954). Už dalyvių saugumą kelionės, varžybų ir laisvalaikio metu atsakingi 

komandų vadovai, treneriai. 

IV. 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. gegužės 5 d., su aukščiau išvardintais reikalavimais, 

išskyrus gydytojo vizą, komandų vadovai/treneriai išsiunčia el. paštu: gimnastika@smstartas.lt, 

muzikas, nurodant gimnastės vardą, pavardę, miestą siųsti el. paštu: muzika@smstartas.lt    
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VII. KITOS NUOSTATOS 

 

Galutiniai varžybų rezultatai fiksuojami varžybų protokole, kurį pasirašo varžybų vyr. teisėja 

(teisėjas) ir sekretorė (sekretorius). Varžybų protokolas yra skelbiamas viešai. Nėra viešinami ir 

negali būti teikiami susipažinti ar bet kokiais kitais tikslais jokie kiti, varžybų protokole nenurodyti, 

su rezultatų nustatymu susiję duomenys ir/ar dokumentai (atskirų teisėjų vertinimų duomenys, 

vertinimo lapai, kiti tokių vertinimų duomenys ir pan.). 

Su rezultatų nustatymu susiję dokumentai ir duomenys ir varžybų organizatoriaus (LGF) nuosavybė 

ir jie yra valdomi, naudojami ir jais disponuojama varžybų organizatoriaus nustatyta tvarka. 
 
 

Lietuvos gimnastikos federacijos  

Moterų sportinės gimnastikos komiteto pirmininkė                                                                        
 

Ana Mielko 
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