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Norint

pakelti

Lietuvos

studentų

čempionatų

vykdymo

lygį,

visoms

Respublikos

universitetinėms aukštosioms mokykloms (varžybų organizatorėms) būtina laikytis šio reglamento:

1.

Sporto varžybas vykdyti tiksliai pagal nuostatus.

2.

Varžybas pradėti ir baigti iškilmingu atidarymu (uždarymu), LSSA vėliavos pakėlimu (nuleidimu),
Gaudeamus igitur;

3.

Išleisti varžybų vykdymo programėles.

4.

Būsimas varžybas laiku ir plačiai reklamuoti (plakatai, spauda, radijas, televizija, internetiniai
puslapiai).

5.

Varžybų dalyviams suorganizuoti kultūrinę programą (susitikimus su rektoriais, žymiais
žmonėmis, išvykas ir pan.).

6.

Pasibaigus čempionatui varžybų organizatoriai (vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius) privalo pateikti
ataskaitą, pasiūlymus ir kompiuterinius rezultatus LSSA būstinei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
po renginio.

Lietuvos studentų

Tvirtinu:

sporto asociacija

LSSA prezidentas
Česlovas Garbaliauskas
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I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1.
1.2.
1.3.

Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
Užtikrinti sėkmingą dalyvavimą studentų pasaulio ir Europos čempionatuose bei pasiruošimą
žiemos ir vasaros universiadoms, EUSA žaidynėms.
Stiprinti studentų sveikatą, organizuoti aktyvų poilsį, gerinti aukštos klasės sportininkų rengimo
formas ir metodus.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA
2.1.

Varžybas vykdo Lietuvos studentų sporto asociacija ir universitetinė aukštoji mokykla – sporto
šakos varžybų šeimininkė, kartu su sporto šakos federacija.
2.2. Varžybos vykdomos etapais:
2.2.1. universitetinių aukštųjų mokyklų vidaus varžybos (grupių, fakultetų, kursų ir t. t.);
2.2.2. universitetinių aukštųjų mokyklų varžybos;
2.2.3. dalyvavimas studentų pasaulio čempionatuose, universiadose ir EUSA žaidynėse.
2.3. Universitetinių aukštųjų mokyklų rinktines, dalyvaujančias (sporto šakų) pasaulio studentų
čempionatuose ir universiadose, pagal galimybes LSSA remia finansiškai.
2.4. Sportinės varžybos vykdomos pareiškus norą dalyvauti ne mažiau kaip 4 aukštosioms
universitetinėms mokykloms. Jeigu yra mažiau negu 4 komandos, vykdomos šios sporto šakos
taurės varžybos, kuriose komandų skaičius neribojamas; taurė įteikiama komandai nugalėtojai.
2.5. Universitetinė aukštoji mokykla, kuri organizuoja sporto šakos studentų varžybas, rūpinasi
varžybų atidarymu ir kultūrine programa.
2.6. Komandos treneris negali būti vykdomų varžybų vyr. teisėjas.
2.7. Sporto šakų varžybose gali dalyvauti tik viena aukštosios mokyklos komanda (jei kitaip nenumato
sporto šakos nuostatai).
2.8. Iškilus varžybose neaiškumų, protestas paduodamas varžybų vyr. teisėjui per 2 val. ir
sumokamas LSSA 20 € mokestis. Protestas svarstomas LSSA Vykdomajame komitete per 48 val.
2.9. Visų Lietuvos studentų sporto šakų čempionatai vykdomi vadovaujantis Tarptautinės
universitetinio sporto federacijos (FISU) nuostatais.
2.10. Varžybos vykdomos pagal galiojančias tarptautinių federacijų taisykles.
2.11. Varžybų programą sudaro, vykdymo laiką ir vietą nustato LSSA Vykdomasis komitetas.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Čempionatuose gali dalyvauti šių aukštųjų universitetinių mokyklų studentai (LSSA nariai);
Amžius neribojamas;
Universitetų visų studijų formų studentai;
Metai po studijų sustabdymo;
Studentai esantys akademinėse atostogose;
Prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigusį
universitetą;
Užsienio valstybių studentai;
Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus;
Pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai) norintys dalyvauti čempionate, privalo
sumokėti mokestį (6 € /žmogui) iki čempionato.
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IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
4.1.

Nugalėtojai nustatomi pagal sporto šakų nuostatus ir varžybų taisykles.

V. APDOVANOJIMAS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Sporto šakų komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, asmeninėmis dovanomis,
medaliais ir diplomais.
Treneris (komandos vadovas) apdovanojamas asmenine dovana, medaliu, diplomu.
Komandos prizininkės apdovanojamos atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.
Asmeninėse varžybose pirmos vietos laimėtojas apdovanojamas asmeniniu prizu, medaliu ir
diplomu; kiti prizininkai – atitinkamos vietos medaliu ir diplomu.

VI. DALYVIŲ IR KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Dalyvių ir trenerių išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti
organizacija.
Universitetinė aukštoji mokykla, organizuojanti sporto šakos varžybas, rūpinasi varžybų dalyvių
apgyvendinimu.
Universitetinė aukštoji mokykla turi ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti apie dalyviams būtiną
nakvynę.
Komanda, užsakiusi nakvynę ir neatvykusi arba atvykusi ne visos sudėties, nakvynės išlaidas
privalo apsimokėti.
Vardinės ir techninės paraiškos pateikiamos sporto šakų vyr. teisėjų kolegijoms.
Mandatinei komisijai pateikiami šie dokumentai: tvarkingai užpildyta paraiška su universitetinės
aukštosios mokyklos antspaudu, studento bilietai ar universiteto patvirtintas raštas,
patvirtinantis apie studento statusą, pasai ir diplomų nuorašai (prieš metus baigusiems
universitetinę aukštąją mokyklą). Nepateikus minėtų dokumentų startuoti varžybose nebus
leidžiama. Taip pat nebus leidžiami startuoti tiems, kurie prasidėjus varžyboms pateikė
paraiškas dalyvauti varžybose. Be gydytojų vizų taip pat nėra leidžiama startuoti.
Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų rengiamiems čempionatams šalies universitetinės
aukštosios mokyklos sporto bazėmis leidžia naudotis nemokamai.

Paraiškos pavyzdys:
Eil. Nr.

Vardas pavardė

Gimimo metai

Fakultetas

Kursas

Treneris

Gydytojo viza

Tvirtinu:
LSSA prezidentas
Česlovas Garbaliauskas

Lietuvos studentų
sporto asociacija
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