
 

Lietuvos virvės traukimo federacijos prezidentas 

o      

 

 

2022 m. LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO UŽDARŲ PATALPŲ ČEMPIONATO                                          

NUOSTATAI 
 

ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS

1. TIKSLAS  Išaiškinti 2022 m. Lietuvos virvės traukimo stipriausias komandas uţdarose patalpose.  
 

2. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMAS. Čempionatą organizuoja Lietuvos virvės traukimo federacija 

ir Jonavos kūno kultūros ir sporto centras. Teisėjauja LVTF teisėjai.  
 

3. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA  

3.1. 2022m. balandţio 3 d. Jonavos sporto arena, Ţeimių g. 17  

3.2. Varžybų programa ir Kategorijos  

Nuo 8:00 iki 

10:00  

Komandų svėrimas, sveikatos paţymų/deklaracijų ir sportininkų amţiaus kontrolė 

(ID, pasas, teisės), štampavimas. 

11:00  Varţybų atidarymo ceremonija – 2021m. nominacijų įteikimas, 

apdovanojimų/padėkų įteikimas, LVTF prezidento pasikeitimo ceremonija. LVTF 

uţdarų patalpų čempionato varţybų pradţia. 

Apie 11:30  8x8 Jaunimas 560 kg 2003m gimimo ir jaunesni 1 virvė 1 ratas 

6x6 Lytis ir svoris neribojimas 2 virvė 1 ratas 

6x6 Moterys, svoris neribojamas 1 virvė 2 ratas 

8x8 720 kg be lyties apribojimų 2 virvė 2 ratas 

4 vyrai ir viena moteris 430 kg 3 ratas 

600kg be lyties ir traukikų skaičiaus apribojimų 4 ratas 

Apie 17:00 Varţybų pabaiga  

3.3. Apdovanojimai kategorijose iškart jai pasibaigus. 

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), 8 dalyviai (6x6 Moterys (6+1+1), 6x6 be lyties ir svorio 

apribojimo (6+1+1), ir 7 dalyviai (4 vyrai ir 1 moteris kategorijoje (5+1+1)), 600kg. kategorijos dalyvių 

skaičius nėra apribotas (bendras svoris turi neviršyti 600kg.). 

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

4.3. Varţybose leidţiama dalyvauti tik dėvint sportinę aprangą ir sportinę avalynę.  

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

apdovanojama, pasiektas rezultatas varţybose neskaičiuojamas, taškai neskiriami. Ţemiau turnyrinėje 

lentelėje likusios LT komandos įvertinamos vietomis ir taškais be uţsienio komandų, tik joms neskiriami 

medaliai ir taurės, jei neuţimta prizinė vieta bendroje (su uţsienio komandomis) įskaitoje. 

4.5. Sportininkų dalyvavimą varţybose apmoka komandas siunčianti organizacija.   
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5. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA  

5.1. Jei Kategorijoje uţsiregistruoja 2 komandos ir maţiau, šioje svorio kategorijoje čempionatas 

nevykdomas. Čempionatas vykdomas vieno rato sistema, jei Kategorijoje dalyvauja 4 ir daugiau komandų. 

Dalyvaujant 3 komandom  čempionatas vykdomas 2 - jų ratų sistema.  

5.2. Komandos į varţybų susitikimų protokolą visoms Kategorijoms registruojamos pagal svėrimo metu 

ištrauktą raidę. Po to komandos pagal raidţių eiliškumą įrašomos į susitikimų protokolą, kur kompiuterinė 

programa sudėlioja susitikimų grafiką.  

5.3. 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 (esant nelyginiam 

skaičiui – 1ajam pogrupyje būna viena komanda daugiau nei kitame). Komandos, kurios atstovauja tą patį 

klubą išskiriamos į skirtingus pogrupius, kaip ir komandos kurios pagal praėjusių metų čempionato rezultatus 

laimėjo 1 ir 2 vietas. I vietą pogrupiuose uţėmusios komandos susitinka tarpusavyje, kovoja dėl I-osios ir II-

osios vietų bendroje įskaitoje. 2 vietą pogrupiuose uţėmusios komandos susitinka tarpusavyje, kovoja dėl III-

osios ir IV-osios vietų bendroje įskaitoje. Šiuo atveju lygiųjų (1:1) metu, vykdomas trečias – lemiamas 

traukimas. 

5.5. Jei komandos neskirstomos į  pogrupius protokole jos surašomos eilės tvarka pagal ištrauktas raides. 

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

komanda ir kovoja  dėl I–osios ir II–osios vietų bendroje įskaitoje. III vietą po rato varţybų uţėmusi komanda 

susitinka su IV vietą uţėmusia komanda –šios komandos kovoja dėl III ir IV vietos bendroje įskaitoje.  

5.6. Jei varţybos kategorijoje vykdomos 2-jų ratų sistema (3 komandos) tai galutinė uţimta vieta bendroje 

įskaitoje nustatoma pagal 5.7. punktą. 

5.7. Uţ pergalę susitikime 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.  

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

drausminėmis nuobaudomis. Drausminės nuobaudos taikomos uţ: 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. 

Drausminė nuobauda varţybų protokole ţymima raidėmis DN

Uţ nuobaudas taikomos piniginės baudos nuo 20 – 50  EUR. Tol kol klubas neatsiskaitys dėl drausminės 

nuobaudos tol kituose čempionatuose dalyvauti jam leidţiama nebus.   
 

6. APDOVANOJIMAI  

6.1. Komandos, uţėmusios I, II, III vietas apdovanojamos taurėmis ir medaliais. 

6.2. Komanda-laimėtoja gauna teisę kitais metais atstovauti Lietuvą tarptautinėse virvės traukimo 

varţybose, kuriose varţosi šalių nacionalinės virvės traukimo komandos. 
 

7. PARAIŠKOS  

7.1. Kiekvienas klubas/komanda – dalyvė ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki varţybų dienos (NVK 2022-

03-27d.) į el. paštą virvelietuvoje@gmail.com turi pateikti išankstinę paraišką (pridedama prie šių nuostatų) 

su planuojamomis dalyvauti Kategorijomis. 

7.2. Originali paraiška su gydytojo leidimu ar pačio sportininko ar bendra komandos narių deklaracija uţ 

atsakomybę dėl savo sveikatos, pristatomi sekretoriatui varţybų dieną.  
 

8. INFORMACIJA ir MOKESČIAI   

8.1. Komandos  moka: 

8.1.1. LVTF nariai virvės traukimo klubai – 250€ metinį narystės mokestį uţ visus LVTF čempionatus 
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(Uţdarų patalpų ir Lauko). 

8.1.2. ne LVTF nariai virvės traukimo klubai/komandos – uţ Uţdarų patalpų čempionatą 80€ mokestį 

(nepriklausomai nuo dalyvavimo atskirose kategorijose). 

8.2. Jaunimo komandos ir 1-aisiais narystės metais LVTF klubai/komandos atleidţiami nuo visų mokesčių.  

8.3. Federacijoje grynųjų pinigų operacijos neatliekamos. 

8.4. Mokesčiai mokami tik pavedimu į LVTF  sąskaitą el. bankininkyste. 

8.5. Rekvizitai: Lietuvos virės traukimo federacija, Į.k. 195748226, Laisvės al. 34  Kaunas.                                       

Sąsk. Nr. : LT22 7044 0600 0403 6066. 

8.6. Visą informaciją apie taisykles ir varţybas galite gauti išsiuntę uţklausą el. paštu 

virvelietuvoje@gmail.com 

8.7. Lietuvos virvės traukimo federacija palaiko ir pritaria grieţtoms sankcijoms kovoje su dopingo 

vartojimu sporte. 

8.8. Renginyje galioja visos tai dienai nustatytos COVID-19 taisyklės ir apribojimai. 

8.9. Svėrimas vyks atskiroje patalpoje. Sveriama tik viena komanda, kitos komandos laukia sporto salėje 

(nesibūriuoja koridoriuje). Pasvėrus bei išėjus iš svėrimo vietos, pakviečiama ir sveriama kita komanda. 

8.10. Štampavimas vyksta komandų vadovams galutinai patvirtinus komandos narių sudėtį – į sekretoriatą 

pristačius svėrimo protokolą, bet ne vėliau kaip likus 1 valandai iki varţybų pradţios. 
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                                  IŠANKSTINĖ PARAIŠKA 

                (Komanda)     

 

Data: 2022-    04    - 03  (varžybų data)                         

Vieta:   Jonava              (varžybų vieta)    
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Nr. Vardas, Pavardė Svoris Kontroli

nis 

svoris 

kg kg kg kg kg kg 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

 Bendras svoris:       

KIEKVIENAI KOMANDAI ATSKIROJE 

KATEGORIJOJE PATEIKTI ATSKIRĄ PARAIŠKĄ 
1. Atsarginiai dalyviai toje kategorijoje atitinkamame langelyje paţymimi „ATS―  

2. Kontrolinis svoris – varţybų dieną LVTF teisėjų vykdomo svėrimo duomenys.  

Klubo/komandos vadovas 

KATEGORIJOS 


