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P A T V I R T I N T A  
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2012.10.09 

 

 

 

LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO REKORDŲ REGISTRAVIMO 

NUOSTATAI 

 

 

1. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai laikomi aukščiausiais Lietuvos svarsčių kilnojimo 

pasiekimais. 

2. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordais gali būti laikomi tik tie sportininkų rezultatai, kurie 

pasiekti į oficialų Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos metinį kalendorių įtrauktose 

varžybose. 

3. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai jaunių (vyrų) amžiaus grupėje įskaitomi dalyvaujant 

varžybose, kuriose jaunių amžiaus grupės atstovai dvikovės rungtyje kelia 24 kg svarsčius, o 

ilgo ciklo rungtyje – 16 kg svarsčius. 

4. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai jaunimo (vyrų) amžiaus grupėje įskaitomi dalyvaujant 

varžybose, kuriose jaunimo amžiaus grupės atstovai dvikovės rungtyje kelia 24 arba 32 kg 

svarsčius, o ilgo ciklo rungtyje – 24 kg svarsčius. 

5. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai suaugusiųjų (vyrų) amžiaus grupėje įskaitomi 

dalyvaujant varžybose, kuriose suaugusiųjų amžiaus grupės atstovai dvikovės rungtyje kelia 

32 kg svarsčius, o ilgo ciklo rungtyje – 24 arba 32 kg svarsčius. 

6. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai jaunių (moterų) amžiaus grupėje įskaitomi dalyvaujant 

varžybose, kuriose jaunių amžiaus grupės atstovės kelia 16 kg svarstį. 

7. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai jaunimo (moterų) amžiaus grupėje įskaitomi 

dalyvaujant varžybose, kuriose jaunimo amžiaus grupės atstovės kelia 16 kg svarstį. 

8. Lietuvos svarsčių kilnojimo rekordai suaugusiųjų (moterų) amžiaus grupėje įskaitomi 

dalyvaujant varžybose, kuriose suaugusiųjų amžiaus grupės atstovės kelia 16 arba 24 kg 

svarstį. 
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9. Rekordas įskaitomas tik esant visoms toliau išvardytoms aplinkybėms: 

a. varžybas stebėjo bent vienas Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos prezidiumo 

narys; 

b. sportininko pasiektą rezultatą patvirtino ne žemesnės kaip nacionalinės kategorijos 

teisėjas; 

c. varžybos vyko pagal Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos nustatytas taisykles; 

d. varžybos buvo įtrauktos į oficialų Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos metinį 

varžybų kalendorių (2 punktas); 

e. varžybų dalyvių svorio kategorijos atitiko oficialias Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacijos nustatytas svorio kategorijas atskiroms rungtims bei amžiaus grupėms; 

f. sportininkas atitinka 3-8 punktuose nurodytus amžiaus grupių reikalavimus. 


