Lietuvos jaunučių čempionatas
Dalyvauja:
Varžybos -

2022 06 30 – 07 01

Vilnius

Jaunučiai

miestų, rajonų, savivaldybių komandos. Paraiškas teikia komandų vadovai.
komandinės. Taškai skaičiuojami už 1-16 vietas (1v.-18 tšk., 2v.-16 tšk., 3v.-14 tšk., 4v.-13 tšk. .......... 16v.-1tšk.).
Paraiškas siųsti iki 2022 06 27 d. 15.00 val. el. p. lengvojiatletika@vilnius.lt
Apie pasikeitimus paraiškose komandų vadovai iki 2022 06 29 d. 15.00 val. privalo pranešti varžybų sekretoriatui.
Nakvynę užsakyti prieš 10 dienų 8608 03315 (Sostinės sporto centras). Vėliau užsakymai nakvynei nepriimami.

Jaunutės
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
2000 m

100 m b/b (12,00-0,762-8,00)
300 m b/b (0,762-35,0)
1500 m kl/b
2000 m sportinis ėjimas
7-kovė:
100 m b/b (12,00-0,762-8,00),
aukštis, rutulys (3 kg), 200 m,
tolis, ietis (400 g), 800 m

šuolis į aukštį
šuolis su kartimi
šuolis į tolį
trišuolis
rutulio (3 kg) stūmimas
ieties (400 g) metimas
disko (0,75 kg) metimas
kūjo (3 kg) metimas
4x100 m

Jaunučiai
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
110 m b/b (13,00-0,84-8,50)
300 m b/b (0,762-35,0)
1500 m kl/b (0,762)
3000 m sportinis ėjimas
8-kovė: 100 m, tolis,
rutulys (4 kg), aukštis, 400 m,
110 m b/b (13,00-0,84-8,50),
ietis (600 g), 1000 m

šuolis į aukštį
šuolis su kartimi
šuolis į tolį
trišuolis
rutulio (4 kg) stūmimas
ieties (600 g) metimas
disko (1 kg) metimas
kūjo (4 kg) metimas
4x100 m

Kitos sąlygos: Varžybose dalyvauja: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Alytus - 2 komandos po 20 žm. (užskaita
30 rez.), 2 vadovai, iki 8 trenerių; kitų komandų sudėtyje – 15 žm. (užskaita 20 rez.), 1 vadovas, iki 4 trenerių.
Atsižvelgiant į šių varžybų ir sezono rezultatus, sudaroma Lietuvos jaunučių rinktinė dalyvauti Baltijos šalių jaunučių
komandiniame čempionate Jahvyje (EST) 2022 07 21.
PASTABA: Paraiškose būtina įrašyti estafetinio bėgimo dalyvius, jeigu komanda planuoja dalyvauti šioje rungtyje.

