
  

  

  

  

2022 m. LIETUVOS PAPLŪDIMIO VIRVĖS TRAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI  
  

ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS   
  

1. TIKSLAS   

Išaiškinti 2022 m. stipriausias komandas paplūdimio virvės traukime ir nustatyti Lietuvos paplūdimio 

virvės traukimo čempionato nugalėtojus.   

  

2. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMAS   

Čempionatą organizuoja Lietuvos virvės traukimo federacija kartu su sporto klubu „VTK Tauragė“. 

Teisėjauja LVTF teisėjai.  

Varžybose gali dalyvauti ir užsienio komandos.  

  

3. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA  

 2022m. rugpjūčio 20d.  Tauragė, Liberty Beach paplūdimys (koord. 55.23763, 22.31826).  

  

4. ČEMPIONATO PROGRAMA IR SVORIO KATEGORIJOS:  

Iki 11.00val. 
Komandų atvykimas, užsiregistravimas, pasvėrimas, sužymėjimas, 

susitikimų eiliškumo kategorijose sudarymas    

Nuo 11:00 val. 

iki 11:15 val. 

Bendra visų dalyvių rikiuotė bei varžybų atidarymas. Čempionato 

organizatorių sveikinimas bei įžanginis žodis. Supažindinimas su varžybų 

tvarka bei eiga.    

Nuo 11:30 val. Varžybų pradžia  

Kategorijos ir 

susitikimų 

eiga 

4x4 Open kategorija be lyties ir svorio apribojimų  

4x4 Mix kategrija  Jaunimas (2003 m. gimimo ir jaunesni) ir moterys, be 

svorio apribojimo  

390kg. 4x4 be lyties apribojimo  

Iki 17:30 val. Varžybų pabaiga. Apdovanojimai. Organizatorių baigiamasis žodis.  

  

5. DALYVIAI  

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

5.2. Komandos sudėtis iš 6 dalyvių (4+1(atsarginis) sportininkas ir 1 komandos treneris – vadovas).   

5.3. Kategorijos varžybose galimas tik vienas keitimas.  

5.4. Varžybose leidžiama dalyvauti tik dėvint tvarkingą sportinę aprangą.  

5.5. Traukiama tik basomis.  

5.6. Sportininkų dalyvavimą varžybose apmoka pati komanda arba komandą siunčianti organizacija.  

5.7. Dalyvaujantys varžybose yra asmeniškai atsakingi už savo tinkamą sveikatos būklę dalyvauti šiose 

varžybose. 
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6. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA  

6.1. Traukimo atstumas – toks pat kaip ir standartiniame lauko traukime – 4m.  

6.2. Didžiausias vienam traukimui skirtas laikas yra 10min. praėjus šiam laikui, traukimas stabdomas o 

susitikimo komanda nugalėtoja nustatoma pagal virvės centrinio žymeklio padėtį – pergalė skiriama 

komandai kurios pusėje yra šis virvės žymeklis.   

6.3. Abu traukimus laimėjusi komanda už  pergalę gauna 3 taškus, pralaimėjusi — 0 taškų. Už lygiąsias 

skiriama po 1 tašką. Komandoms  surinkus vienodą taškų skaičių  galutinėje taškų lentelėje, aukštesnę vietą 

užima  komanda turinti mažiau pražangų (įspėjimų). Jei sutampa ir šis kriterijus pirmenybė teikiama 

komandai, kurios pradinės sudėties bendras komandos svoris yra mažesnis.  

6.4. Čempionatas toje kategorijoje vykdomas vieno rato sistema, jei joje dalyvauja 4 ir daugiau komandų.   

6.5. Dalyvaujant 3 komandoms  čempionatas vykdomas 2-jų ratų sistema, užimta vieta nustatoma pagal 

pelnytų taškų sumą.  

6.6. Jei vienoje kategorijoje užsiregistruoja 2 komandos, šioje kategorijoje čempionatas nevykdomas, apie 

tai ne vėliau kaip diena prieš varžybas informuojamos užsiregistravusios komandos.   

6.7. Vykdant varžybas vieno rato sistema, I vietą po rato varžybų užėmusi komanda susitinka su II vietą 

užėmusia komanda ir kovoja dėl I-osios vietos. III vietą po rato varžybų užėmusia komanda susitinka su 

IV vietą užėmusia komanda – šios komandos kovoja dėl III vietos.    

6.8. 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 1-ąsias vietas užėmusios komandos susitinka 

tarpusavyje dėl I ir II vietos, o užėmusios 2-ąsias vietas – dėl III ir IV vietų. Lygiųjų atveju, varžantis 

olimpine vieno minuso sistema, vykdomas trečias – lemiamas traukimas.   

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

6.10. Jei klubas vienoje kategorijoje turi dvi komandas, jų susitikimai toje kategorijoje yra pirmieji. Visos 

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

 

7. DRAUSMĖ 

7.1. Varžybose toleruojamas mandagumas ir pagarba priešininkų komandoms, teisėjams bei kitiems 

susirinkusiems stebėti varžybas. 

7.2. Neblaiviems ar dėl galimai dėl kitų psichotropinių medžiagų paveiktiems asmenims drausminti esant 

poreikiui bus pasitelkiama policija.   

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

drausminėmis nuobaudomis. Drausminės nuobaudos taikomos už: agresyvius veiksmus dalyvių, 

priešininkų, organizatorių ir teisėjų atžvilgiu. Agresyviais veiksmais laikomi minėtų asmenų užgauliojimas 

garsu, tyčinis rėkimas ir keiksmažodžiai aplinkinių atžvilgiu bei kiti veiksmai žeminantys žmogaus garbę 

ir orumą. Drausminė nuobauda varžybų protokole žymima raidėmis DN. Už nuobaudas taikomas piniginės 

baudos nuo 20 iki 100 eurų. Komandai iki kito susitikimo traukimo nesumokėjus drausminės nuobaudos 

toliau čempionate dalyvauti draudžiama.   

   

8. APDOVANOJIMAI  

8.1. Komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, o komandos nariai  medaliais.   

8.2. Kiekvienas čempionato dalyvis už pirmąjį savo startą (dalyvaujant 1oje savo kategorijoje) gaus varžybų 

proginius marškinėlius.  

  

9. PARAIŠKOS   

9.1. Išankstinės paraiškos  siunčiamos  ne vėliau kaip 7 dienų iki čempionato pradžios (iki rugpjūčio 13d. 

įskaitytinai) elektroniniu paštu: justasoptas@gmail.com, informacijos pasiteiravimui – tel.:+37065558810   
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9.2. Originali paraiška su gydytojo leidimu/ar paties sportininko deklaracija už atsakomybę dėl savo 

sveikatos, pristatomi sekretoriatui varžybų dieną iškart atvykus į varžybų vietą.  

  

10. KITA INFORMACIJA IR MOKESČIAI  

10.1. Startinis mokestis komandai - 50 Eur. Startinis mokestis taikomas vienai kategorijai kurioje 

dalyvaujama, jei ta pati komanda dalyvauja ir kitoje svorio kategorijoje startinis mokestis mokamas iš 

naujo.  

10.2. Dalyvavimo mokesčiai mokami čempionatą organizuojančiam sporto klubui „VTK Tauragė“― 

grynaisiais varžybų dieną arba pavedimu į sporto klubo „VTK Tauragė“― sąskaitą. Rekvizitai: įmonės 

kodas: 305982199, atsiskaitomoji sąskaita: LT417300010170822526.  

10.3. Padarius mokėjimą pavedimu, prašome atsispausdinti banko išrašą apie mokėjimą ir pateikti jį 

čempionato sekretoriatui registracijos metu kartu su originalia paraiška.  

10.4. Esant kitoms šiuose nuostatuose nenurodytoms varžybų detalėms, jos sprendžiamos pagal Lietuvos 

virvės traukimo federacijos taisykles.  

10.5. Lietuvos virvės traukimo federacija palaiko ir pritaria griežtoms sankcijoms kovoje su dopingo 

vartojimu sporte.   

10.6 Varžybų metu susižeidus ar patyrus kitą sveikatos sutrikdymą – nedelsiant informuoti varžybų 

sekretoriatą. 

  

Parengta pagal Lietuvos virvės traukimo federacijos taisykles.  
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