
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 10  d. įsakymu Nr. R1-694 

 

2022 M. LIETUVOS STUDENTŲ SPORTO FESTIVALIO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Kuo daugiau jaunimo įtraukti į sporto festivalį.  

2. Skatinti šalies aukštųjų mokyklų/ gimnazijų bendruomenę vis didesnį dėmesį atkreipti 

į fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną; 

3. Plėsti studentų ir gimnazijų moksleivių tarpusavio bendravimą. 

4. Skatinti jaunimą dalyvauti renginiuose. 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

5. Sporto festivalį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir 

Lietuvos studentų sporto asociacija.  

6. Partneriai: Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija ir Lietuvos 

armliftingo federacija. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

7. Sporto festivalis vykdomas 2022 m. lapkričio 26 d., dalyvių atvykimas, registracija iki 

11 val., renginio pradžia 11.30 val. LSU Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos maniežas, 

Aušros g. 42a, Kaunas. 

 

IV. DALYVIAI 

 

8. Varžybose gali dalyvauti: 

8.1. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentai; 

8.2. Kolegijų studentai; 

8.3. Vyresnių klasių (10 – 12 kl.) gimnazijų moksleiviai; 

8.4. Aukštųjų mokyklų sporto centrų darbuotojai, treneriai; 

8.5. Amžius neribojamas; 

8.6. Studentai, esantys akademinėse atostogose;  

8.7. Asmenys, baigę universitetinę aukštąją mokyklą ne anksčiau kaip prieš metus ir 

pateikę  diplomo nuorašą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;  

8.8. Metai po studijų sustabdymo; 

8.9. Užsienio valstybių studentai studijuojantys Lietuvoje ar pagal Erasmus studijų 

programą; 

8.10. klausytojai, besimokantys aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programą arba atskirus studijų dalykus (modulius) ar kartoja studijų dalykus, nes yra gavęs 

akademines skolas. Privalo turėti sudarytą sutartį su aukštąją mokykla; 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

9. Dalyvių atvykimas, registracija iki 11.00 val., renginio pradžia 11.30 val. 

10. Sporto šakos: „Judrusis protmūšis“, „Trijulių kryžiukai nuliukai“; pasagos metimas, 

pripučiamas DartBolas, pripučiamas gladiatorius, „Armliftingas“, ZORB boulingas, komandinės 

slidės ir kitos linksmos rungtys. 
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VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

11. Laimėtojai nustatomi pagal sporto šakų nuostatus ir varžybų taisykles. Pagrindinis 

vertinimo kriterijus – masiškumas (1 dalyvis – 1 taškas);  

12. Varžybų nugalėtojų vertinimas: 

 individualios rungtys: I vieta – 9 taškai; II vieta – 6 taškai; III vieta – 3 taškai. 

 Komandinės rungtys: I vieta – 18 taškų; II vieta – 12 taškų; III vieta – 6 taškai. 

13. Dalyvaujantys komandinėse sporto rungtyse - užsiregistravę ir neatvykę (pavardės gali 

būti keičiamos) - - 5 baudos balai visai delegacijai, renginio metu registracija į komandines rungtis 

nebus daroma. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

14. Nugalėtojų apdovanojimas: Sporto šakų komandos nugalėtojos apdovanojamos, 

asmeninėmis dovanomis ir medaliais, komandos prizininkės – festivalio prizais ir medaliais.  

15. Asmeninių sporto šakų pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojai 

apdovanojami asmeninėmis dovanomis ir atitinkamais medaliais.  

16. Pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas laimėjusios aukštosios mokyklos apdovanojamos 

taurėmis ir diplomais. Jeigu dvi arba daugiau aukštųjų mokyklų laimi tiek pat pirmų, antrų arba 

trečių vietų, nugalėtoja nustatoma pagal didesnį prizinių vietų skaičių ir jei sutampa minėtieji 

kriterijai, skaičiuojami taškai pagal dalyvių skaičių (masiškumą).  

 

VIII. FINANSAVIMAS 

 

17. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras apmoka varžybų organizavimo 

išlaidas. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

 

IX. PARAIŠKOS 

 

18. Paraiškos: paraiškos teikiamos iki 2022 m. lapkričio 23 d. 17:00 val.  

19. Paraiškos pateikiamos mandatinei komisijai su gydytojo vizomis, atskiromis sveikatos 

pažymomis ar kiekvienam asmeniui prisiimant atsakomybę už savo sveikatos būklę dalyvaujant 

konkrečiame čempionate (Studentas sportininkas prisiimdamas atsakomybę už savo sveikatą 

atsisako nuo, bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės 

klausimais), nurodant aukštosios mokyklos pavadinimą, dalyvių ir trenerio-komandos vadovo vardą 

ir pavardę, rungtį kurioje startuos, patvirtintas atstovaujamos aukštosios mokyklos atstovo parašu ar 

spaudu. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

________________________ 

 

Varžybų vykdymo ir organizavimo klausimais – studentusportas@gmail.com  

Indrė Čelkienė, ir Eglė Žibinskaitė 

 


