
LITHUANIAN KETTLEBEL LIFTING FEDERATION 

LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA 

 
 

www.svarstis.lt 
 

XIV LIETUVOS VETERANŲ SVARSČIŲ KILNOJIMO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 

 

1. Varţybų tikslas ir uţdaviniai 
 

Populiarinti svarsčių kilnojimo sportą Lietuvoje. Išaiškinti stipriausius svarsčių kilnotojus veteranų 

amžiaus grupėse. 

Nustatyti čempionus ir prizininkus atskirose svorio kategorijose. 

Atskirų svorio kategorijų nugalėtojus kviesti atstovauti Lietuvą 2012 metų Europos bei Pasaulio 

čempionatuose. 

 

2. Varţybų vykdymo vieta ir laikas, dalyvių registracija, priėmimo sąlygos.  

 
Varžybos vyks: 2012.03.03-04dienomis Panevėžio rajone, Paįstrio sen., Paįstrio Juozo Zikaro 

vidurinės mokyklos sporto salėje. 

Dalyvių svėrimas: 2012.03.03d. 10,00-11,00 val.  

Varžybų pradžia: 12,00 val. 

Dalyvių registracijos pradžia 9,00val., visi sportininkai privalo pateikti med. pažymą, užpildytą 

dalyvio kortelę mandatinei komisijai. 

 

Varţybų dalyvio startinis mokestis – 20Lt. 

Pageidautina išankstinė veteranų registracija telefonu +37068715026 (LSKF Prezidentas 

Alfonsas Špokas). 

 

3. Dalyviai ir varţybų vykdymo tvarka. 

 
Varžybos vykdomos pagal LSKF patvirtintas taisykles. 

Vykdomos asmeninės varžybos, dalyvių skaičius neribojamas. Miestų, rajonų, sporto klubų 

komandos privalo deleguoti savo teisėją. 

 

Varžybų dalyvių amžius, svorio kategorijos, keliamų svarsčių svoris, rungtis: 

 Veteranai 40-50 metų amžiaus: -73kg, -95kg, +95kg, 24kg svarstis, dvikovė. 

 Veteranai 50-60 metų amžiaus: -73kg, -95kg, +95kg, 24kg svarstis, dvikovė. 

 Veteranai virš 60 metų: -78kg, +78kg, 16kg svartis, dvikovė. 
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4. Varţybų vadovavimas ir finansavimas. 
 

Varžyboms vadovauja LSKF teisėjų brigada. 

Varžybų vyr. Teisėjas Rolandas Kubilius. 

Varžybų vyr. Sekretorius Vytautas Gutauskas. 

Varžybų organizacines išlaidas apmoka Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija, rėmėjai. Kitas 

išlaidas apmoka dalyvius komandiruojančios organizacijos. 

Varţybų dalyvio startinis mokestis – 20Lt. 

 

5. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas. 
 

Nugalėtojai ir prizininkai atskirose svorio kategorijose bei amžiaus grupėse nustatomi pagal 

dvikovės rezultatą. Taškai skaičiuojami: stūmimas -1t., rovimas – 0,5t. Nugalėtojai ir prizininkai 

atskirose svorio kategorijose bei amžiaus grupėse apdovanojami medaliais ir diplomais.  

 

6. Paraiškų pateikimas. 
 

Paraiškos pateikiamos vyr. Teisėjui varžybų vykdymo dieną. 

Daugiau informacijos, pageidautina išankstinė registracija telefonu  +37068715026 LSKF 

Prezidentas Alfonsas Špokas. 
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