PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2016 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V–1–(15/16)–05

LIETUVOS UNIVERSITETŲ STUDENTŲ JĖGOS TRIKOVĖS ČEMPIONATO
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti jėgos trikovę studentų ir visuomenės tarpe.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4.
5.
6.
7.
8.

Varţybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
Vykdo Kauno technologijos universitetas.
Lietuvos Jėgos trikovės federacija.
Vyriausias teisėjas Karolis Urbanavičius.
Varţybos vykdomos pagal tarptautines jėgos trikovės (IPF) be spec. aprangos taisykles.
III. LAIKAS IR VIETA

9. Varţybos vykdomos 2016 m. kovo 19 d. Kaune, Kauno sporto halės treniruoklių salėje,
(Perkūno al. 5).
10. Varţybų pradţia 11.00 val.
IV. DALYVIAI
11. Amţius neribojamas;
12. Čempionate gali dalyvauti:
10.1.LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU;
10.2. universitetų visų studijų formų studentai;
10.2. studentai, esantys akademinėse atostogose;
10.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
10.4. uţsienio valstybių universitetų studentai.
11. Pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai), norintys dalyvauti čempionate,
privalo sumokėti 6 eurų mokestį, kreipiantis į LSSA iš anksto ir čempionate dalyvauja be
konkurencijos.
12. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.

1 psl. iš 2

V. VARŽYBŲ PROGRAMA
13. Programa:
8.00–10.00 val.
83 kg.
10.50 val.
11.00 val.
11.30–13.00 val.
14.00 val.
18.00 val.

Dalyvių svėrimas svorio kategorijose: Moterų -63 ir +63, Vyrų 66 kg, 74 kg,
Varţybų atidarymas.
Moterų -63 ir +63, 66 kg, 74 kg, 83 kg svorio kategorijų varţybos.
Dalyvių svėrimas svorio kategorijose: 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg.
93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg svorio kategorijų varţybos.
Apdovanojimas.
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Varţybos: asmeninės-komandinės.
Komandos sudėtis 6 sportininkai.
Įskaitai imama visų 6 sportininkų rezultatai.
Į komandinę įskaitą imama ne daugiau kaip dviejų komandos sportininkų vienoje svorio
kategorijoje.
18. Nugalėtojų nustatymas. I vieta – 12 taškų; II – 9; III – 8; IV – 7; V – 6; VI – 5; VII – 4; VIII –
3; IX – 2; X – 1 visi likusieji po 1 tašką.
19. Surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama tai komandai, iškovojusiai daugiau pirmų,
antrų ir t. t. vietų.
14.
15.
16.
17.

VII. APDOVANOJIMAI
20.
21.
22.
23.

Komanda nugalėtoja apdovanojama – taure ir diplomu;
Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.
VIII. FINANSAVIMAS

24. Čempionatas finansuojamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
25. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varţybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
26. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
IX. PARAIŠKOS
27. Prieš svėrimą sportininkams teisėjams pateikia studento paţymėjimą;
28. Komandos vadovas – paraišką su mokymo įstaigos ir gydytojo antspaudais bei parašais.
29. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
Asmuo kontaktams, vyr. teisėjas: Karolis Urbanavičius 861618141 karolis.urbanavicius@ktu.lt
LSSA Eglė Ţibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
_______________________
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