ATVIRŲ SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ „SŪDUVOS TAURĖ-2017“ NUOSTATAI
1.

Varžybų tikslas .

1.1.

Populiarinti svarsčių kilnojimo sportą Marijampolės savivaldybėje ir Lietuvoje;

1.2.

Kelti sportininkų meistriškumą;

1.3.

Palaikyti draugiškus santykius su kitų rajonų bei šalių sportininkais;

1.4.

Patikrinti rinktinės narių pasirengimą pasaulio čempionatui bei moksleivių pasirengimą mokyklų

žaidynėms.
2.

Varžybų vykdymo vieta ir laikas, dalyvių registracija, priėmimo sąlygos.

2.1.

Varžybų vieta: Marijampolės profesinio rengimo centras (http://www.mprc.lt), Kauno g. 117,

Marijampolė;
2.2.

Varžybų data: 2017 m. spalio 28 d.;

2.3.

LSKF valdybos pasitarimas: 8.30-10.00 val.;

2.4.

Dalyvių svėrimas ir registracija: 10.00-11.30 val.;

2.5.

Varžybų pradžia: 12.00 val.;

2.6.

Sportininkai pateikia med. pažymą arba pasirašytinai patvirtina sveikatos būklę;

2.7.

Komandos pateikia komandinę paraišką.

3.

Dalyviai, svorio kategorijos, keliamų svarsčių svoris ir varžybų vykdymo tvarka.

3.1.

Moterų grupė – rovimas:

3.1.1. Merginos: 1999 m. ir jaunesnės. -63, -virš 63 kg. Svarstis 12 kg (16 kg - koef. X1,5);
3.1.2. Moterys: amžius neribojamas. -68, -virš 68 kg. Svarstis 16 kg (24 kg - koef. X2);
3.2.

Moterų grupė – ilgas ciklas dviem rankomis: be amžiaus ir svorio apribojimų. Svarsčiai 16 kg (24 kg -

koef. X2);
3.3.

Vyrų grupė – dvikovė:

3.3.1. Vaikinai: 1999 m. gim. ir jaunesni. -58, -63, -73, -85,- virš 85 kg. Svarsčiai 16 kg (24 kg - koef. X2);
3.3.2. Vyrai: amžius neribojamas. -68, -78, -85, -95, -virš 95 kg. Svarsčiai 24 kg (32 kg - koef. X2);
3.3.3. Veteranai: 40–50 m. -95, -virš 95 kg. Svarsčiai 24 kg;
3.3.4. Veteranai: 50–60 m. -95, -virš 95 kg. Svarsčiai 24 kg;
3.3.5. Veteranai: vyresni nei 60 m. -85, -virš 85 kg. Svarsčiai 16 kg;
3.4.

Vyrų grupė – ilgas ciklas: be amžiaus ir svorio apribojimų. Svarsčiai 24 kg;

3.5.

Varžybos vykdomos pagal Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos taisykles;

3.6.

Vyrai atlieka dvikovės rungtis ir/arba ilgo ciklo rungtį;

3.7.

Moterys rovimo veiksmą ir/arba ilgo ciklo dviem rankomis rungtį;

3.8.

Rungties trukmė – 5 min.;

3.9.

Vienas sportininkas gali startuoti tik vienoje amžiaus grupėje;

4.

Nugalėtojų nustatymas, apdovanojimas.

4.1.

Nugalėtojai ir prizininkai vyrų grupėje nustatomi:

4.1.1. dvikovės rungtyje susumavus stūmimo ir rovimo veiksmų rezultatus;
4.1.2. ilgo ciklo rungtyje pagal pakėlimų skaičių;
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4.2.

Nugalėtojai ir prizininkai moterų grupėje nustatomi:

4.2.1. rovimo rungtyje pagal pakėlimų skaičių;
4.2.2. ilgo ciklo rungtyje pagal pakėlimų skaičių;
4.3.

Taškai skaičiuojami: stūmimas - 1 tšk., rovimas - 0,5 tšk., ilgas ciklas - 1 tšk.;

4.4.

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais. Geriausi amžiaus grupių sportininkai (pagal

koeficientą) apdovanojami taurėmis.
5.

Varžybų vadovavimas ir finansavimas.
Varžyboms vadovauja vyr. varžybų teisėjas Rolandas Kubilius, sekretorius Andrius Kubilius.

Varžybas organizuoja Marijampolės savivaldybės sporto skyrius ir senjorų sunkiosios atletikos sporto klubas
„Suvalkijos ąžuolas“. Sportinius apdovanojimus įsteigia Marijampolės savivaldybės sporto skyrius. Kitos
išlaidos komandiruojančių organizacijų sąskaita.
Miestų, rajonų, sporto klubų komandos deleguoja savo teisėją.
Startinis mokestis:
-

Merginos - 2 EUR;

-

Moterys - 3 EUR;

-

Vaikinai - 2 EUR;

-

Vyrai - 3 EUR;

-

Veteranai - 2 EUR.

Dalyviai atvykę į varžybas be išankstinės registracijos moka dvigubą startinį mokestį.
6.

Paraiškų pateikimas.

6.1.

Išankstinė registracija vykdoma iki 2017 m. spalio 20 d.:

6.2.

paraiškos teikiamos el. paštu: tomas.miezlaiskis@svarstis.lt;

6.3.

informacija apie varžybas tel.: Tomas Miežlaiškis 8-652-48754.
PRIES VARŽYBAS VYKS LSKF VALDYBOS PASITARIMAS!
ŠIE VARŽYBŲ NUOSTATAI YRA OFICIALUS KVIETIMAS Į VARŽYBAS

