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Lietuvos virvės traukimo federacijos 

2021 m. LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS LAUKO 

ČEMPIONATO ETAPŲ NUOSTATAI 
(ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŢYBAS) 

 

 

1. VARŽYBŲ TIKSLAS: Išaiškinti 2021 m. Lietuvos virvės traukimo stipriausias komandas lauke.  

 

2. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMAS: Čempionatą organizuoja Lietuvos virvės traukimo federacija. 

Teisėjauja LVTF teisėjai.  

 

3. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA:  

3.1. I ETAPAS - 2021m. liepos 18 d. Kuršėnai, Pramonės gatvė, Daugėlių pušyno estrada; 

3.2. II ETAPAS – 2021m. rugpjūčio 14 d. Jonava, Neries krantinė (koord. 55.070052, 24.283712); 

3.3. III ETAPAS – 2021m. rugsėjo 4 d. Panevėţys, tiksli vieta bus pateikta vėliau.  

 

Varžybų programa ir svorio kategorijos:  

Nuo 9:00 val. 

iki 11:00 val. 

Komandų svėrimas, sveikatos paţymų ir sportininkų amţiaus kontrolė (ID, pasas, 

teisės), štampavimas. Varţybų paraiškų pildymas.  

Nuo 11:00 val. 

iki 11:15 val. 

Bendra visų dalyvių rikiuotė bei varţybų atidarymas. LVTF prezidento sveikinimas 

bei įţanginis ţodis. Varţybų organizatoriaus supaţindinimas su varţybų tvarka bei 

eiga.   

Nuo 11:30 val. Varţybų pradţia 

Kategorijos ir 

susitikimų eiga 

Jaunimas 560 kg (2002 m gimimo ir jaunesni)  1 virvė 1 ratas 

6x6 Moterys, svoris neribojamas  2 virvė 1 ratas 

720 kg be lyties apribojimo  2 virvė 2 ratas 

6x6 lytis ir svoris neribojami  1 virvė 2 ratas 

4 vyrai ir viena moteris 430 kg  3 ratas 

Iki 17:30 val. Varţybų pabaiga. Apdovanojimai, LVTF prezidento baigiamasis ţodis. 

3.4. Varţybų vyr. teisėjas dėl objektyvių prieţasčių gali keisti varţybų programą. 
 

4. DALYVIAI: 

4.1. Čempionate gali dalyvauti įvairių organizacijų, sporto klubų, miestų, mokyklų ir kt. komandos. 

Komandos, dalyvaujančios kategorijose (Jaunimas ir 720kg.) maksimali sudėtis 10 dalyvių (8+1 atsarginis 

sportininkai bei komandos treneris-vadovas) ir 8 dalyviai (6x6 Moterys (6+1+1), 6x6 be lyties ir svorio 

apribojimo (6+1+1), 4 vyrai ir 1 moteris kategorijoje atsarginiais gali būti 2 dalyviai – vienas vaikinas ir 

viena mergina (5+2+1)). 

4.2. Varţybose leidţiama dalyvauti tik dėvint sportinę aprangą ir sportinę avalynę (LVTF 

priimtą, ţr. 42psl. TWIF RULES MANUAL 2021, leidţiama dalyvauti naudojant avalynę ir 

be metalinio kulno pado. Pastaba – draudţiama avalynė kurioje yra iš pado išsikišantys 

„dygliai“, pvz. futbolo, bėgimo „startukai“ ir pan.  

4.3. Sportininkų dalyvavimą varţybose apmoka komandas siunčianti organizacija.   

4.4. Varţybose svečių teisėmis gali dalyvauti uţsienio komandos – prizinę vietą uţėmusi komanda 

apdovanojama, pasiektas rezultatas varţybose neskaičiuojamas, taškai neskiriami. Ţemiau likusios LT 

komandos įvertinamos vietomis ir taškais be uţsienio komandų, tik joms neskiriami etapo medaliai ir 
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taurės, jei neuţimta prizinė vieta bendroje (su uţsienio komandomis) įskaitoje. 
\ 

5. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA:  

5.1. Čempionatas vykdomas vieno rato sistema, jei svorio kategorijoje dalyvauja 4 ir daugiau komandų. 

Dalyvaujant 3 komandoms  čempionatas vykdomas 2-jų ratų sistema. Jei vienoje svorio kategorijoje 

uţsiregistruoja 2 komandos, šioje svorio kategorijoje čempionatas nevykdomas.  

5.2. Komandos visoms svorio kategorijoms registruojamos į varţybų protokolą pagal svėrimo seką. Pirma 

pasisvėrusi komanda yra  A, antra B ir t.t.  

5.3. Jei klubas vienoje svorio kategorijoje turi dvi komandas, jų susitikimai toje sv. kategorijoje yra pirmieji. 

Visos komandos tarpusavyje  susitinka po vieną kartą. Per susitikimą komandos traukia virvę du kartus.  

5.4. Jeigu dalyvauja 8 ir daugiau komandų, komandos skirstomos į du pogrupius. Komandos kurios atstovauja 

tą patį klubą išskiriamos į skirtingus pogrupius, kaip ir komandos kurios pagal paskutinių metų čempionato 

rezultatus laimėjo 1 ir 2 vietas. Pogrupiuose I – IV  vietas uţėmusios komandos (viso 8) toliau čempionate 

varţosi olimpine 1 minuso sistema - kur pirmo pogrupio I –ąją vietą uţėmusi  komanda susitinka su kito 

pogrupio IV vietos laimėtoja, II –ąją vietą uţėmusi komanda susitinka su kito pogrupio III vietos laimėtoja 

ir t.t.  Lygiųjų atveju, varţantis olimpine vieno minuso sistema, vykdomas trečias – lemiamas traukimas. 

Jei komandos neskirstomos į  pogrupius protokole jos surašomos eilės tvarka pagal svėrimo laiką.  

5.5. Uţ pergalę laimėjusi komanda gauna 3 taškus, pralaimėjusi - 0 taškų. Uţ lygiąsias skiriama po 1 tašką 

kiekvienai komandai. Laimi  komanda surinkusi daugiausiai taškų. Jei taškų suma vienoda, aukštesnė vieta 

atitenka komandai, kuri turi maţiau įspėjimų, jei šis  rodiklis taip pat vienodas, aukštesnę vietą uţims 

komanda, kurios svoris yra maţesnis.  

5.6. Vykdant varţybas vieno rato sistema, I vietą po rato varţybų uţėmusi komanda susitinka su II vietą 

uţėmusia komanda ir kovoja dėl I-osios vietos. III vietą po rato varţybų uţėmusia komanda susitinka su IV 

vietą uţėmusia komanda – šios komandos kovoja dėl III vietos.   

5.7. Drausminės nuobaudos. Komanda, ir komandos nariai, treneriai ir vadovai gali būti nubausti drausminėmis 

nuobaudomis. Drausminės nuobaudos taikomos uţ: keikimąsi aikštelėje, agresyvius veiksmus dalyvių, 

priešininkų, organizatorių ir teisėjų atţvilgiu. Agresyviais veiksmais laikomi minėtų asmenų uţgauliojimas 

garsu, tyčinis rėkimas ir keiksmaţodţiai aplinkinių atţvilgiu bei kiti veiksmai ţeminantys ţmogaus  garbę  

ir orumą. Paskirta drausminė nuobauda varţybų protokole ţymima DN. Uţ  DN yra taikomos piniginės 

nuobaudos nuo 20 iki 50 Eur. (varţybų teisėjų bendrų sprendimų). Klubui gavusiam DN ir nesumokėjus 

DN iki  sekančių  varţybų - toliau dalyvauti bet kokiuose LVTF čempionatuose yra draudţiama. 

5.8. Varţybų vyr. teisėjas dėl objektyvių prieţasčių gali keisti varţybų programą. 
 

6. APDOVANOJIMAI: Kiekviename etape komandos uţėmusios prizines vietas apdovanojamos taurėmis ir 

medaliais. LTU komandos uţ uţimtas vietas įvertinamos taškais: 

1 vieta – 1 taškas, 2 vieta – 2 taškai, 3 vieta  - 3 taškai, 4 vieta – 4 taškai ir t.t. Kuriuo nors etapo metu 

nedalyvavusioms komandoms skiriami paskutinės vietos taškai pridedant dar vieną tašką (nevertinant 

uţsienio komandų). 

Galutinė vieta po visų etapų nustatoma pagal komandos surinktų taškų sumą, laimi komanda surinkusi 

maţiausiai taškų. Komandoms surinkus vienodai taškų aukštesnę vietą uţima ta, kuri paskutiniame etape 

uţėmė aukštesnę vietą. Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis ir medaliais. Komanda-laimėtoja 

gauna teisę kitais metais atstovauti Lietuvą tarptautinėse virvės traukimo varţybose, kuriose varţosi šalių 

nacionalinės virvės traukimo komandos. 
 

7. PARAIŠKOS: Kiekvienos komanda – dalyvė ne vėliau 3 dienoms iki varţybų dienos į el. paštą 

virvelietuvoje@gmail.com turi pateikti išankstinę paraišką (pridedama), originali paraiška su gydytojo 

leidimu ar pačio sportininko deklaracija uţ atsakomybę dėl savo sveikatos, pristatoma varţybų 

sekretoriatui iki komandai pradedant svėrimąsi.   

8. INFORMACIJA IR MOKESČIAI: 

8.1. Visi LVTF klubai moka 150 Eur. dydţio bendrą mokestį uţ visus etapus;  

8.2. Komandos nepriklausančios LVTF kiekviename etape moka 50 Eur. dydţio vienkartinį startinį 

mokestį, bei 20 Eur. uţ kiekvieną svorio kategoriją, kurioje dalyvauja; 

8.3. LVTF operacijų grynaisiais pinigais neatlieka – komandos mokesčius turi pervesti iki varţybų ir kartu 

su išankstine dalyvavimo paraiška atsiųsti pervedimo išrašą; 

8.4. LVTF sąskaitos Nr. LT227044060004036066; 
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8.5. Jaunimas 560kg. kategorija ir 6x6 be lyties ir svorio apribojimų kategorija atleidţiamos nuo bet kokio 

mokesčio; 

8.6. LVTF pritaria ir palaiko grieţtoms sankcijoms kovoje su dopingo vartojimu sporte; 

8.7. Visų varţybų metu visi dalyviai privalo laikytis Vyriausybės nustatytų Covid-19 saugumo 

reikalavimų; 

8.8. Informaciją apie varţybas bei jų organizavimą galite gauti telefonu +370 605 97072 ar klausimus 

pateikę el. paštu virvelietuvoje@gmail.com. 

             

PRIDEDAMA: Išankstinė paraiška, vienas lapas. 
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    IŠANKSTINĖ PARAIŠKA 

                  (Komanda)     

 

Data: 2021-          -  (varžybų data)    

Vieta:                (varžybų vieta)    

 

                                            Svorio kategorijos:  

 

           

Nr. vardas pavardė svoris  kg kg kg kg kg kg 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

  bendras 

svoris: 

       

1.Iš klubo esant kelioms komandoms,  „SVORIO KATEGORIJOS“ langelyje prirašomas 

atitinkamas numeris, pvz. 1, 2, 3 ir t.t.  

2. Dalyviai toje kategorijoje atitinkamame langelyje pažymimi „+“ 

3. Atsarginiai dalyviai toje kategorijoje atitinkamame langelyje pažymimi „ATS“  

Klubo vadovas 


