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LIETUVOS VYRŲ SPORTINĖS GIMNASTIKOS VAIKŲ ČEMPIONATAS 
 

        NUOSTATAI 
 

2022 m. gegužės 25 d. 

Vilnius 
 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

Populiarinti sportinę gimnastiką Lietuvoje bei išaiškinti geriausius gimnastus vaikų amžiaus 

grupėje. 
 

ORGANIZATORIAI 
 

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

sportinės gimnastikos komitetas bei patvirtinta teisėjų kolegija. Varžybų vyr. teisėjas – Vladislovas 

Bogomolovas. 
 

DALYVIAI 
 

Varžybose gali dalyvauti  2012 m. gim. ir jaunesni gimnastai. 
 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 

Varžybos vyks 2022 m. birželio 10 d. (penktadienį) Kauno sporto mokyklos ,,Startas” gimnastikos 

sporto salėje, Miško g. 3, Kaunas. 
 

12.00 – 13.00 val. bendras apšilimas 

12.45 val. – teisėjų ir vadovų-trenerių pasitarimas 

13.00 val. – varžybų pradžia 
 

PROGRAMA 
 

Daugiakovės ir atskirų prietaisų varžybos. Varžybos vykdomos pagal LGF patvirtintas taisykles. 
 

III kategorija 

V-1 programa 

V-2 programa 

V-3 programa 
 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

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

atveju, aukštesnę vietą užima gimnastas, turintis daugiau aukštesnių įvertinimų ant prietaisų. 

Atskirų prietaisų nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal daugiakovės rezultatus. Balų lygybės 

atveju atsižvelgiama į aukštesnį daugiakovės galutinį rezultatą. Varžybų 1 – 6 vietų laimėtojai 

apdovanojami medaliais ir diplomais. Kiti varžybų dalyviai – dalyvio medaliais ir diplomais. 
 

DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 

Leidžiama registruoti gimnastus, atitinkančius varžybų programų reikalavimus. Visas varžybų 

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

organizacija. Dalyvio mokestis kiekvienam gimnastui – 10 € (pavedimas į LGF sąskaitą 

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

komandų vadovai, treneriai. 
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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. birželio 6 d., su aukščiau išvardintais reikalavimais, 

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

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. 
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