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PATVIRTINTA 
Lietuvos studentų sporto asociacijos 
prezidento 2014 m. balandžio 15 d.  
įsakymu Nr. V–1–(13/14)–09 

 
 
 
 

LIETUVOS UNIVERSIADA 
NUOSTATAI 

 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
1.1. Išaiškinti stipriausias aukštųjų universitetinių mokyklų komandas ir sportininkus. 
1.2. Stiprinti studentų sveikatą, organizuoti aktyvų poilsį, gerinti aukštos klasės sportininkų rengimo 

formas ir metodus. 
 

II. VYKDYMO TVARKA 
 
2.1. Universiadą organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija. 
2.2. Vykdo aukštoji universitetinė mokykla – sporto šakos varžybų šeimininkė ir sporto šakos federacija. 
2.2. Iškilus varžybose neaiškumų, protestas paduodamas varžybų vyr. teisėjui per 2 val. ir sumokamas 

LSSA 50 litų mokestis.  
2.3. Protestas svarstomas LSSA Vykdomajame komitete per 48 val.  
2.4. Universiada vykdoma vadovaujantis tarptautinės universitetinio sporto federacijos (FISU) nuostatais.  
2.5. Varžybos vykdomos pagal galiojančias sporto šakų tarptautinių federacijų taisykles. 

 
III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 
3.1 Varžybose leidžiama dalyvauti šių aukštųjų universitetinių mokyklų studentai (LSSA nariai): VU, 

LEU, VGTU, VDA, LMTA, MRU, VDU, LSU, LSMU (VA ir MA), ASU, LKA, ŠU, KU, KTU. 
3.2. Universitetų visų studijų formų studentai. 
3.3. Be amžius apribojimų. 
3.4. Studentams, esantiems akademinėse atostogose. 
3.5. Prieš metus baigusiems aukštąją universitetinę mokyklą, bet ne vyresniems kaip 28 metų asmenims, 

pateikus diplomo nuorašą ir asmens tapatybę įrodančius dokumentus. 
 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS  
 

4.1. Nugalėtojai nustatomi pagal sporto šakų nuostatus ir varžybų taisykles. 

V. APDOVANOJIMAS 
 

5.1. Sporto šakų komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, asmeninėmis dovanomis, medaliais ir 
diplomais.  

5.2. Treneris (komandos vadovas) apdovanojamas asmenine dovana, medaliu, diplomu.  
5.3. Komandos prizininkės apdovanojamos atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.  
5.4. Asmeninėse varžybose pirmos vietos laimėtojas apdovanojamas asmeniniu prizu, medaliu ir diplomu; 

kiti prizininkai – atitinkamos vietos medaliu ir diplomu. 
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VI. DALYVIŲ IR KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 

6.1. Dalyvių ir trenerių išlaidas, nakvynės išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka 
komandiruojanti organizacija.  

6.2. Užsienio valstybių aukštųjų universitetinių mokyklų komandos ir pavieniai sportininkai ir kitų 
universitetų studentai (ne LSSA nariai) norintys dalyvauti Lietuvos universiadoje, privalo sumokėti 
dalyvavimo mokestį (20 lt./žmogui) iki varžybų dienos.  

6.3. Dziudo varžybose pavieniai sportininkai ir kitų universitetų studentai (ne LSSA nariai) dalyvauti 
negali. 

6.4. Vardinės ir techninės paraiškos pateikiamos sporto šakų vyr. teisėjų kolegijoms ir į LSSA būstinę iki 
gegužės 7 d. (jei kitaip nenumato varžybų nuostatai) pagal pateiktas paraiškas. 

6.5. Mandatinei komisijai pateikiami šie dokumentai: paraiška, studento bilietai, pasai ir diplomų nuorašai 
(prieš metus baigusiems aukštąją mokyklą). 

 
1. PLAUKIMAS 

 
Varžybos – asmeninės-komandinės.  
Komandos sudėtis – 12 žmonių ir 1 treneris. 
Asmeninės rungtys:  Vyrai   Moterys 
Laisvuoju stiliumi  50 m; 100 m  50 m; 100 m 
Nugara    50 m; 100 m  50 m; 100 m 
Krūtine   50 m; 100 m  50 m; 100 m 
Peteliške   50 m; 100 m  50 m; 100 m 
Kompleksinis plaukimas 100 m   100 m  
 
Komandinės rungtys: Vyrai   Moterys 
Laisvuoju stiliumi estafetė 4 x 50 m  4 x 50 m 
Kombinuotoji  4 x 50 m estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai)   
 
Kiekvienoje programos rungtyje komandos dalyvių skaičius neribojamas.  
Kiekvienas  gali dalyvauti dviejose programos rungtyse ir estafetėse. 
Komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos pagal surinktus taškus: I vieta – 17 taškų, II – 15, III –14 ir 
t. t. XVI – 1 taškas. Esant lygiosioms pirmenybė teikiama komandai iškovojusiai daugiau pirmųjų, antrųjų ir 
t. t. vietų. 
 
Technines paraiškos siunčiamos el. paštu ilona.zuoziene@lsu.lt  iki 2014 m. gegužės 6 d. Pakeitimai galimi iki 2014 
m. gegužės 10 d. 12.45 val. Vėliau pakeitimai nepriimami. 
Techninėje paraiškoje pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gegužės 6 d. 
Jeigu sportininkas per šį laikotarpį registruojamoje rungtyje varžybose neplaukė ir rezultato neturi, pildant paraišką pažymėti 
NT.  Estafetinių plaukimų vardinės paraiškos privalo būti pateiktos iki varžybų pradžios mandatinės komisijos metu, t.y. 
gegužės 10 d. iki 12.45 val. 
Be gydytojo vizos dalyvauti griežtai draudžiama! 
Komanda, pateikdama paraišką patvirtina, kad jos dalyviai sutinka su filmuotos ar fotografuotos medžiagos platinimu 
žiniasklaidoje ir internete. 
 
Varžybų vyr. teisėja: Ilona Zuozienė (8–682 19902). 
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2. AEROBINĖ GIMNASTIKA 
 

Varžybos: asmeninės–komandinės.  
Dalyvių skaičius neribojamas.   
Rungtys:  

vienetas (merginos, vaikinai),  
mišri pora (mergina ir vaikinas),  
trejetas (merginos, vaikinai arba mišrūs),  
grupinis pratimas (5 sportininkai), lyties atžvilgiu be apribojimų. 

Teisėjavimas pagal FIG taisykles 2013–2016 m. m. (sudėtingumo elementai vertinami nuo 0,1 balo ir 
daugiau) 
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. 

Skaičiuojant komandinės įskaitos balus, grupiniam pratimui taikomas 1,4 koeficientas. 
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. 

Pratimai, įeinantys į komandinę įskaitą, turi būti nurodyti paraiškoje. 
Komandos paruošia 16 skaičių prisistatymą.  
Išsamesnes taisykles rasite čia: 
http://www.sportaerobics-nac.com/2013_2016__aerobic_gymnastics_code_of_points.pdf 
 
Burtų traukimas vyks balandžio 30 d. 11 val., KTU Chemijos rūmų salė, Radvilėnų pl. 19. 
Pastaba: varžybų metu teisėjai privalo avėti žemakulnę avalynę. 
 
 
Išankstinė komandų registracija, el. paštu: irina.kliziene@ktu.lt Irinai Klizienei ir loretastas@yahoo.com Loretai 
Stasiulevičienei iki balandžio 29 d. 
 
 
Varžybų vyr. teisėja: Irina Klizienė (8–682 39 370) 
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3. LENGVOJI ATLETIKA  
 

Varžybos – asmeninės-komandinės. 
Programa: 
 Moterys    Vyrai 
 100 m bėgimas   100 m bėgimas 
 200 m bėgimas   200 m bėgimas 
 400 m bėgimas   400 m bėgimas 
 800 m bėgimas   800 m bėgimas 
 1500 m bėgimas   1500 m bėgimas 
 3000 m bėgimas   5000 m bėgimas 
 100 m barjerinis bėgimas  110 m barjerinis bėgimas 
 400 m barjerinis bėgimas  400 m barjerinis bėgimas 
 šuolis į aukštį   šuolis į aukštį 
 šuolis į tolį   šuolis į tolį 
 rutulio stūmimas   rutulio stūmimas 
 disko metimas   disko metimas 
 ieties metimas   ieties metimas 
 4x100 m estafetė   4x100 m estafetė 
 3000 m sportinis ėjimas  3000 m kliūtinis bėgimas   
 trišuolis    trišuolis  
      šuolis su kartimi 
      5000 m sportinis ėjimas 
  
Komanda gali registruoti 30 dalyvių. Į komandinę įskaitą 25 rezultatai.  
Sportininkas gali dalyvauti dvejose rungtyse ir estafetėje.  
Taškai skaičiuojami naudojant lengvosios atletikos rungčių taškų skaičiavimo lentelę. 
Komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos pagal surinktą taškų sumą. 
Surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t. t. vietų.  
 
Išankstinė komandų registracija, pagal pridėtą paraiškos pavyzdį, siunčiamos el. paštu: alfonsasbuliuolis@gmail.com iki 
2014 m. gegužės 8 d. 
 
Varžybų vyr. teisėjas: Algirdas Baranauskas (8–615 62990). 
 

4. STALO TENISAS 
 
Varžybos: asmeninės-komandinės.  
Žaidžiama pagal tarptautinės stalo teniso federacijos taisykles. 
Komandos sudėtis: 3 merginos ir 3 vaikinai + treneris-vadovas. 
Rekomenduojama turėti atsarginį žaidėją.  
Dėl konkrečios varžybų vedimo sistemos susitariama per vadovų pasitarimą. 
Asmeninės vieneto varžybos vykdomos vieno minuso (olimpine) sistema. 
 
Išankstinė registracija nevykdoma. 
 
Varžybų vyr. teisėjas: Vincas Franckaitis (8–680 92554).   
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5. DZIUDO  

 
Varžybos – asmeninės – komandinės. 
Vyrų svorio kategorijos: –60, –66, –73, –81, –90, –100, daugiau kaip 100 kg. 
Moterų svorio kategorijos: –48, –52, –57, –63, –70, –78, daugiau kaip 78 kg. 
Prileidžiamas 1 kg. viršsvoris. 
Komanda nugalėtoja ir kitos vietos tarp vyrų ir moterų nustatomos pagal dalyvių pelnytų taškų sumą: I 
vieta – 17 taškų, II vieta – 15, III vieta – 14 ir t. t. XVI – 1 taškas. 
Dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė teikiama komandai, iškovojusiai daugiau 
pirmų, antrų ir t. t. vietų. 
Dalyvių skaičius neribojamas. 
Įskaitai imami 7 geriausių komandos dalyvių rezultatai, ne daugiau kaip 2 sportininkų vienoje svorio 
kategorijoje. 
 
Paraiškas, parengtas pagal pateiktą pavyzdį iki gegužės 7 d. (trečiadienio) 12 val. siųsti el. paštu: 
studentusportas@gmail.com 
 
Varžybų vyr. teisėjas: Alfridas Fiurstenbergas (8–686 20493). 
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LIETUVOS UNIVERSIADA 

 
PROGRAMA 

 
 

PLAUKIMAS 
 

Laikas:  2014. 05. 10. (šeštadienis). 
Vieta:   LSU plaukimo baseinas (Sporto g. 6) 
Mandatinė komisija: 12.00 – 12.45 val. 
Pramankšta:  13.00 val. 
Varžybų pradžia: 14.00 val. 
 
4 x 50 m  Kombinuota estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai); 
100 m   Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai); 
100 m   Nugara (moterys, vyrai); 
100 m   Krūtine (moterys, vyrai); 
100 m   Peteliške (moterys, vyrai); 
100 m   Kompleksinis plaukimas (moterys, vyrai); 
50 m   Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai); 
50 m   Nugara (moterys, vyrai); 
50 m   Krūtine (moterys, vyrai); 
50 m   Peteliške (moterys, vyrai); 
4 x 50 m  Laisvuoju stiliumi estafetė (moterys, vyrai); 

 
 

AEROBINĖ GIMNASTIKA 
 

Laikas:   2014.05.10. (šeštadienis) 
Vieta:    Kauno technologijos universiteto Chemijos rūmų salėje (Radvilėnų pl. 19) 
Aikštelės bandymas:  9.30 – 12.00 val. 
Mandatinė komisija:  10.00 – 11.00 val. 
Teisėjų pasitarimas:  11.00 – 12.00 val. 
Atidarymo repeticija:  12.00 val. 
Varžybų pradžia:  13.00 val. 
 
 

LENGVOJI ATLETIKA 
 

Laikas:  2014.05.10–11. (šeštadienis - sekmadienis) 
Vieta:   S. Dariaus ir S. Girėno stadionas (Perkūno al. 5) 
Varžybų pradžia: 

Gegužės 10 d. (šeštadienis)  12.30 val. 
Gegužės 11 d. (sekmadienis)  11.00 val. 
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Gegužės 10 d. (šeštadienis) 

12 30 - 100 m bėgimas  moterims pareng.bėgimai 
12 40 - Šuolis į aukštį moterims  
12 50 - 100 m bėgimas  vyrams pareng.bėgimai 
13 00 - Šuolis į tolį moterims  
13 20 - 100 m barjerinis bėgimas moterims Finalas 
13 35 - 110 m barjerinis bėgimas vyrams Finalas 
13 40 - Disko metimas moterims  
13 45 - 3000 m sp. ėjimas  moterims  
14 05 - 5000 m sp.ėjimas vyrams  
14 20 - Šuolis į tolį vyrams  
14 35 - 400 m bėgimas moterims  
14 40 - Šuolis į aukštį vyrams  
14 45 - 400 m bėgimas vyrams  
15 05 - 100 m bėgimas moterims Finalas 
15 10 - 100 m bėgimas vyrams Finalas 
15 15 - Disko metimas vyrams  
15 25 - 1500 m bėgimas moterims  
15 35 - 1500 m bėgimas vyrams  
15 50 - 3000 m kliūtinis bėgimas vyrams  
16 10 - 4x100 m estafetinis bėgimas moterims  
16 20 - 4x100 m estafetinis bėgimas vyrams  

 
 

Gegužės 11 d. (sekmadienis) 
11 00 - Ieties metimas moterims  
11 05 - Šuolis su kartimi vyrams  
11 05 - 400 m bajėrinis bėgimas vyrams  
11 15 - 400 m barjėrinis bėgimas moterims  
11 20 - Trišuolis  moterims  
11 25 - 200 m bėgimas moterims pareng.bėgimai 
11 35 - Rutulio stūmimas moterims  
11 45 - 200 m bėgimas vyrams pareng.bėgimai 
12 05 - Ieties metimas vyrams  
12 15 - 800 m bėgimas moterims  
12 20 - Trišuolis  vyrams  
12 25 - 800 m bėgimas vyrams  
12 35 - Rutulio stūmimas vyrams  
12 40 - 5000 m bėgimas  vyrams  
13 05 - 3000 m bėgimas moterims  
13 20 - 200 m bėgimas moterims Finalas 
13 25 - 200 m bėgimas vyrams Finalas 
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STALO TENISAS 
 

Laikas:  2014. 05. 10. (šeštadienis) 
Vieta:   VDU sporto komplekse (Draugystės g. 19) 
Dalyvių atvykimas: 10.00 val. 
Burtų traukimas: 10.15 val. 
Varžybų pradžia: 11.00 val. 
 

DZIUDO 
 

Laikas:  2014. 05. 09. (penktadienis) 
Vieta:   Lietuvos policijos mokykla (Griunvaldo g. 16) 
Dalyvių svėrimas: 9.30 – 10.30 val. 
Varžybų pradžia: 12 val. 
 
 


