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PATVIRTINTA 
Lietuvos studentų sporto asociacijos 
prezidento 2014 m. kovo 26 d.  
įsakymu Nr. V–1–(13/14)–07 

 

 
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Populiarinti graikų-romėnų imtynes 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 universitetas.  
6. Vyriausias teisėjas Vidas Paleckis. 

 
III. LAIKAS IR VIETA 

 
7. Varžybos vyks 2014 m. balandžio 6 dieną (sekmadienis) Kaune, Kauno technologijos 

universiteto sporto salėje (Radvilėnų 19, Kaunas). 
8. Varžybų pradžia 12:00 val. 

 
IV. DALYVIAI 

 
9. Čempionate gali dalyvauti šių universitetų studentai: VU, VGTU, LEU, KTU, MRU, ASU, 

LKA, VDA, LSU, KU, LSMU, ŠU, VDU, LMTA. 
10. be amžiaus apribojimų; 
11. universitetų visų studijų formų studentai; 
12. studentai, esantys akademinėse atostogose; 
13. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą;  
14. užsienio valstybių universitetų studentai. 
15. pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai) norintys dalyvauti čempionate, 

privalo sumokėti mokestį (20 litų/žmogus) iki čempionato ir dalyvauja be konkurencijos. 
 

 
V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 
16. Programa: 

10.00–10.30 – Dalyvių svėrimas, registracija, mandatinė komisija.  
 12.00 val. – Varžybų atidarymas; 

Svorio kategorijos: 59 kg, 66 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 98 kg, 130 kg. 
 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 
 

17. Varžybos: asmeninės-komandinės.  
18. Komandos sudėtis: 10 dalyvių + treneris-vadovas.  

 
 

LIETUVOS STUDENTŲ GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNIŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI 
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19. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą; I vieta – 17 taškų; II 
vieta – 15 taškų, III vieta – 14 taškų, 4 vieta – 13 taškų ir t.t. 16 vieta – 1 taškas.  

20. Jei kelios komandos surinko vienodą sumą taškų, tai nugalėtoja tampa ta, kuri yra iškovojusi 
daugiausiai pirmų, antrų, trečių ir t.t. vietų. 

21. Kiekvienoje svorio kategorijoje komandoje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip dviem 
komandos dalyviams. 

 
VII. APDOVANOJIMAS 

 
22. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure; 
23. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu; 
24. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais; 
25. II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovas apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 
VIII. FINANSAVIMAS 

 
26. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja 

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

 
IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

 
28. Išankstinė komandų registracija nevykdoma.   

 
X. PARAIŠKOS 

 
29. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir 

trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį, patvirtintas atstovaujamo universiteto 
parašu ar spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai.  

30. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai). 
31. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

 
 
Kęstutis Raškevičius, 8618 05631, kestutis.raskevicius@ktu.lt  
LSSA generalinė sekretorė Indrė Čelkienė, (8 37) 302 654, lssa@lsu.lt  
 

_______________________ 
 

 


