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2017 m. LIETUVOS STUDENTŲ VIRVĖS TRAUKIMO ČEMPIONATO
UŽDAROSE PATALPOSE
NUOSTATAI
ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS
I. TIKSLAS

1.1 Išaiškinti 2017 m. Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų virvės traukimo
čempionato uždarose patalpose, nugalėtoją.
II.

ČEMPIONATO ORGANIZAVIMAS

2.1 Čempionatą organizuoja Liet uvos virvės traukimo federacija su Lietuvos studen tų
sporto asociacija;
2.2 Teisėjauja TWIF ir LVTF teisėjai.
III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
3.1 2017 m. kovo 4 d. Kaunas, LSU Alekso Stanislovaičio l engvosios atletikos
maniežas.

Varž ybų programa ir svorio kategorijos

9 .0 0 v a l. – 1 0 .0 0 v a l.

Komandų svėrimas, sveikatos paž ymų ir sportininkų
amžiaus kontrolė (ID, pasas, Vairuotojo paž ymėjimas ),
štampavimas.
Privaloma turėti : Universiteto ar Kolegijos studento
paž ymėjimą (Galiojantį).

Nuo11:30

Varž ybų pradžia

Svorio kategorija

600 mix. (4 x 4) keturi vyrai ir keturios moterys .
(galimas 1 keitimas – besikeičiantieji turi būti tos pačios
lyties)

Nuo

IV.

DALYVIAI

4.1 Čempionate gali dal yvauti visų Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų
komandos;
4.2 Universitetui ar kolegijai gali atstov auti ne daugiau kaip 2 komandos;
4.3 Komandos nariai gali būti Lietuvos universitetuose ar kolegijose studijuojant ys
studentai;
4.4 Vienoje komandoje privalo būti ne mažiau kaip 7 studentai iš vieno universiteto
ar kolegijos;

Komandos sudėtis 10 dal yvių (8 traukėjai +1 sportininkas ir komandos treneris vadovas) ;
4.6 Varž ybose leidžiama dal yvauti tik dėvint sportinę aprangą ir sportinę aval ynę
(minkštu padu be kulno ir persiaunant manieže);
4.7 Sportininkų dal yvavimo varž ybose išlaidas apmoka komandas siunčianti
organizacija (universitetas, kolegija).
4.5

V.

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

5.1 Čempionatas vykdomas vieno rato sistema, jeigu dal yvauja 4 –os ir daugiau
komandų. Jeigu čempionate dal yvauja 3 komandos , čempionatas vykdomas 2 ratų
sistema. Visos komando s tarpusavyje susitinka po du kartus. Per susitikimą
komandos traukia virvę du kartus.
5.2 Jeigu dal yvauja 8 ir daugiau komandų, komandos skirstomos į d u pogrupius.
Komandos į pogrupius paskirstomos burtų keliu.. Komandos kurios atstovauja tą
patį universitetą (kolegiją) išskirstomos į skirtingus pogrupius.
5.3 I - II vietas pogrupyje laimėjusios komandos kovoja dėl čempionato
apdovanojimų:
5.4 I - mo pogrupio, pirmą vietą laimėjusi komanda susitinka su II pogrupio II –ąją
vietą laimėjusia komanda. II pogrupio I – vietą laimėjusi komanda susitinka su I –
mo pogrupio II – vietą laimėjusia komanda. Laimėjusios komandos kovoja dėl
čempiono vardo, o pralaimėjusios dė l trečios vietos.
5.5 Likusios komandos kovoja olimpine (1 minuso) sistema ir pasiskirsto vietas .
Lygiųjų atveju, varžantis olimpine vieno minuso sistema organizuojamas trečias –
lemiamas traukimas.
5.6 Už pergalę laimėjusi komanda gauna 3 taškus, pralaimėjusi — 0 taškų. Už
lygiąsias padalinama po 1 tašką. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių
galutinėje taškų lentelėje , aukštesnę vietą užima komanda turinti mažiau pražangų
(įspėjimų). Jei šis rodiklis sutampa — laimi komanda, kurios bendras svoris yra
mažesnis. Jei sutampa ir šis kriterijus pirmenybė teikiama komandai, kuri nutraukė
virvę per trumpiausią laiką, tarpusavio susitikimuose.
5.7
FINALINIAI TRAUKIMAI: I vietą po rato varž ybų iškovojusi komanda
susitinka su II vietą iškovojusia komanda, dėl pirmosios vietos. III vietą po rato
varž ybų iškovojusi komanda susitinka su IV vietą iškovojusia komanda . Šios
komandos kovoja dėl trečios vietos.
Lygiųjų atveju traukiamas papildomas
traukimas.
VI. APDOVANOJIMAI
6.1 Komandos nugalėtojos apdovanojamos prizais ir diplomais, o komandos nariai
medaliais ir diplomais.
VII. PARAIŠKOS
7.1 Išankstinės paraiškos siunčiamos iki 2017 m. kovo 3 d. Elektroniniu paštu :
Info@gekonas.lt, info tel.: +370 68788234
7.2 Originali paraiška su gydytojo leidimu, pristatomi sekretoriatui varž ybų dieną.
VIII.

INFORMACIJA

8.1 Kitos šiuose nuostatuose nenurodytos varž ybų detalės, sprendžiamos pagal
Lietuvos virvės traukimo federacijos taisykles. Federacija palaiko ir pritaria
griežtoms sankcijoms kovoje su dopingo vartojimu sporte.

