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I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Nustatyti stipriausias komandas, išaiškinti geriausius svarsčių kilnotojus.
2. Populiarinti svarsčių kilnojimą Šiaulių rajone.
3. Kelti sportininkų meistriškumą.
4. Užmegzti ir palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų ir rajonų svarsčių kilnotojais.
II. VIETA IR LAIKAS
5. Atviros Šiaulių rajono svarsčių kilnojimo varžybos administracijos direktoriaus taurei
laimėti vyks 2013 metų sausio 20 dieną Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje (V. Kudirkos g. 33).
6. Varžybų pradžia 11.00 valandą.
7. Nuo 9.00 iki 10.00 valandos vyks dalyvių svėrimas.
8. Varžybas organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus Sporto
poskyris bei Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto klubas ,,Savi“.
III. DALYVIAI
9. Varžybos vykdomos stūmimo ir rovimo rungtyse:

moterys (amžius neribojamas) – 16 kg svarstis (rovimas);

mokiniai (gimę 1993 metais ir jaunesni) – 16 kg svarstis;

jaunimas (gimę 1990 metais ir jaunesni) – 24 kg svarstis;
10. Varžybos vykdomos pagal tarptautines svarsčių kilnojimo varžybų taisykles. Veiksmo
trukmė 10 minučių.
11. Svorių kategorijos:

moterys (iki 68 kg ir virš 68 kg);
Pastaba. Jei varžybose dalyvaus 5 dalyvės arba mažiau, tai varžybos vyks tik vienoje svorio
kategorijoje.

mokiniai (iki 53, 58, 63, 68, 73, 78, 85 ir daugiau kaip 85 kg);

jaunimas (68,78, 95 ir virš 95 kg).
12. Sportininkas gali startuoti tik vienoje amžiaus grupėje.
13. Varžybos asmeninės, komandinės.
14. Varžybose gali dalyvauti svarsčio kilnotojai, turintys gydytojo leidimą, asmens
dokumentą. Gydytojo patvirtintas paraiškas ir asmens dokumentus dalyviai pateikia vyriausiajam teisėjui
varžybų dieną svėrimo metu.
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IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
15. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio
kategorijoje.
16. Varžybų nugalėtoja tampa komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Komandinės vietos
nustatomos pagal 10 geriausių rezultatų.
17. Už pirmą vietą skiriama 20 taškų, už antrą – 18, už trečią – 16, už ketvirtą 15 taškų ir t. t.
Komandinėse varžybose, surinkus vienodai taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, iškovojusiai daugiau
pirmų, antrų, trečių ir t. t. vietų.
18. Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje apdovanojami
medaliais ir diplomais. Komanda nugalėtoja apdovanojama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus taure, o komandos prizininkės – diplomais ir taurėmis.
V. PARAIŠKOS
19. Dalyvaujančios komandos vadovas varžybų vyriausiajam teisėjui pateikia vardinę
paraišką, patvirtintą mokyklos direktoriaus su gydytojo (bendruomenės slaugytojos) viza.
20. Komandines paraiškas siųsti elektroniniu paštu juosav@gmail.com iki sausio 17 dienos.
VI. TEISĖJAVIMAS
21. Varžybų vyriausiasis teisėjas Antanas Gricius, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos kūno
kultūros mokytojas.
22. Varžybų vyriausiasis sekretorius Juozas Savickas, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos
kūno kultūros mokytojas.
VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
23. Dalyvių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
24. Kiekviena komanda privalo turėti po vieną teisėją.

P.S. Šie nuostatai – oficialus pakvietimas dalyvauti varžybose.

_______________________________

Juozas Savickas, mob. 8 682 27 475, el. paštas juosav@gmail.com

