PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
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įsakymu Nr. V–1–(17/18)–08

LIETUVOS STUDENTŲ AEROBINĖS GIMNASTIKOS
ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti aerobinę gimnastiką tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
5. Vykdo Kauno technologijos universiteto sporto ir sveikatingumo centras ir Lietuvos aerobikos
federacija.
6. Vyriausioji teisėja – Jolanta Matuzevičienė
7. Vyriausioji sekretorė – Loreta Stasiulevičienė
III. LAIKAS IR VIETA
8. Varžybos vykdomos 2019 m. gegužės mėn. 11 d. Kaune, Kauno technologijos universitetas,
adresu Radvilėnų pl. 19, Kaunas
9. Varžybų pradžia – 12.00 val.
IV. DALYVIAI
10. Amžius neribojamas;
11. Čempionate gali dalyvauti:
12.1. LSSA nariai, šių universitetų studentai: KTU, KU, LKA, LMTA, LSMU, LSU, MRU, ŠU,
VDA, VDU, VGTU, VU; LCC; ISM.
12.2. universitetų visų studijų formų studentai;
12.3. metai po studijų sustabdymo;
12.3. studentai, esantys akademinėse atostogose;
12.4.prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
12.5. užsienio valstybių universitetų studentai.
13. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
14. Programa:
8.00–11.00
10.00- 11.00
11.00
12.00

– Aikštelės bandymas
– Mandatinė komisija
– Trenerių, teisėjų pasitarimas
– Varžybų pradžia

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
15. Varžybos: asmeninės–komandinės.
16. Dalyvių skaičius neribojamas.
17. Rungtys:
vienetas (merginos, vaikinai),
mišri pora (mergina ir vaikinas),
trejetas (merginos, vaikinai arba mišrūs),
grupinis pratimas (5 sportininkai), lyties atžvilgiu be apribojimų.
18. Teisėjavimas pagal FIG taisykles 2017–2020 m. m. (sudėtingumo elementai vertinami nuo 0,1
balo ir daugiau)
19. Komandinę įskaitą sudaro trys pratimai: grupinis pratimas + du skirtingų rungčių pratimai
arba esant ne pilnai sudėčiai
- du skirtingų rungčių pratimai,
- arba vienas bet kurios rungties pratimas.
20. Skaičiuojant komandinės įskaitos balus, grupiniam pratimui taikomas 1,4 koeficientas.
21. Esant vienodam komandiniam rezultatui, aukštesnę vietą užims ta komanda, kurios:
 aukštesnis grupinio pratimo rezultatas;
 aukštesnė trijų pratimų meistriškumo rezultatų suma;
 aukštesnė dviejų pratimų meistriškumo rezultatų suma;
 aukštesnis pratimo meistriškumo rezultatas.
22. Pratimai, įeinantys į komandinę įskaitą, turi būti nurodyti paraiškoje.
23. Komandos paruošia 16 skaičių prisistatymą.
24. Išsamesnes taisykles rasite čia:
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/aer/AER_CoP_2017-2020e_January_2017.pdf
Varžybos vyks ant aerobinės gimnastikos dangos GYMNOVA (Aero Floor "Cancun")
VII. APDOVANOJIMAS
Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure;
Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovas apdovanojami medaliais ir diplomais.
Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
30. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
25.
26.
27.
28.
29.

VIII. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
31. Išankstinė komandų registracija, vykdoma el. paštu: jolantamatuze@gmail.com Jolantai
Matuzevičienei ir loretastas@yahoo.com Loretai Stasiulevičienei iki balandžio 19 d.
X. PARAIŠKOS
32. Komandinės paraiškos užpildytos tvarkingai ir pilnai, su gydytojo vizomis, patvirtintas
atstovaujamo universiteto parašu ir spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai.
33. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai).
34. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais ir rezultatai
anuliuojami.
35. Pratimai, įeinantys į komandinę įskaitą, nurodomi paraiškoje.
Mandatinei komisijai 2019 m. gegužės 11 d. iki 10.00 – 11.00 val. pateikti paraišką originalą,
asmens dokumentus ir sveikatos pažymas.
Komandos treneris turi:
 varžybinio pratimo įrašus turėti CD ir USB laikmenose.



Pratimo muzikas siųsti
vaiddelis@gmail.com
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Vaidui

Varžybų vyr. teisėja Jolanta Matuzevičienė tel. 8–65686260
LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com

Vaškevičiui

adresu:

