
 
 

 

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS RENGIAMŲ ČEMPIONATŲ, VARŽYBŲ 

SAUGUMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2009m. sausio 8d. LVTF prezidento patvirtintais 

Lietuvos virvės traukimo federacijos rengiamų varžybų, čempionatų saugumo reikalavimais, 

tarptautinės virvės traukimo federacijos varžybų organizavimo taisyklėmis (TWIF Organizers manual), 

Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo VI skyriaus reikalavimais, Lietuvos 

Respublikos Sporto įstatymo 15 straipsnio reikalavimais. Jos nustato komercinių ir nekomercinių 

renginių, nereglamentuojamų   Lietuvos   Respublikos   susirinkimų   įstatymo   (sportinių   varžybų, 

koncertų, švenčių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, pramogų ir atrakcionų parkų ir 

kitų viešų tokio pobūdžio renginių tam skirtose vietose), organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarką 

bei organizatorių atsakomybę. 

 

II. PRINCIPAI 

 

2. Sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo principai: 

3. Lygiateisiškumo – siekti sudaryti sąlygas sportuoti visiems norintiems, nepaisant jų lyties, 

amžiaus, negalios, religijos ar tikėjimo, seksualinės orientacijos ir socialinės ar ekonominės padėties. 

Lygiateisiškumo principo pažeidimu nelaikoma atskiros varžybos vyrams, moterims, neįgaliesiems, 

varžybos pagal amžiaus grupes, dalyvių skaičiaus varžybose ribojimas;  

4. Žiūrovų ir sporto renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų aikštelėse ir už jų ribų, 

skatinti smurto mažinimą tarp žiūrovų; skatinti tinkamą sporto sirgalių klubų veiklos organizavimą ir jų 

narių gerą elgesį;  

5. Dopingo draudimo – apsaugoti pagrindinę sportininkų teisę dalyvauti sporte be dopingo; 

6. Kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių 

poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose; 

7. Nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę 

pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ar komandų;  

 

III. SPORTO VARŽYBŲ, ČEMPIONATŲ IR KITŲ RENGINIŲ LAIKAS IR VIETA 

 

8. Sporto varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams 

skirti renginiai - iki 22 val.).  

9. Renginių laikas gali būti pratęstas tik gavus atitinkamų valstybinių institucijų leidimus.  

10. Sporto varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose 

vietose ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais 

arba nuomotojais. 

11. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir 

kitų reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams. 

12. Už žalą, padarytą sporto varžybų ir renginių dalyviams, sporto mėgėjams ar žiūrovams 

varžybų ar renginių metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, 
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priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių 

savininkas ar teisėtas valdytojas.  

13. Sporto varžybos turi būti vykdomi tik tose sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose 

ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą: 

14. tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo atvirose vietose ar teritorijose (renginio 

metu - jei reikia).  

15. potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius - vietose, kurias įmanoma 

tinkamai apriboti bei kontroliuoti. 

 

IV. VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS BEI ORGANIZATORIAI 

 

16. Lietuvos lygmens virvės traukimo varžybas, čempionatus suderinus su LVTF gali 

organizuoti LVTF klubai nariai, kiti entuziastai. 

17. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių 

organizatoriai atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą šių renginių metu. Organizuodamas sporto renginį, 

jo organizatorius privalo patvirtinti organizuojamo renginio nuostatus ir saugumo taisykles ir 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei atvejais gauti savivaldybės tarybos nustatytos savivaldybės 

institucijos pritarimą organizuoti sporto renginį.  

18. Sporto renginio nuostatuose nurodomas renginio tikslas (tikslai), vykdymo vieta ir laikas, 

programa, dalyviai, prireikus – reikalavimai dalyviams, laimėtojų nustatymo būdai ir kita tik tam 

renginiui aktuali informacija. Sporto renginio organizatorius taip pat tvirtina sporto renginio saugumo 

taisykles, kuriose nurodomos dalyvių ir žiūrovų saugumo renginio metu užtikrinimo priemonės. 

19. Sporto renginio saugumo taisyklėse turi būti aptartos žiūrovų ir dalyvių patekimo į renginio 

vietą ir išvykimo iš renginio vietos sąlygos, žiūrovų zona (zonos), nurodytos vietos ir objektai, į kuriuos 

draudžiama patekti žiūrovams ir (ar) dalyviams, evakavimosi iš renginio vietos keliai, saugaus elgesio 

renginio metu sąlygos, konkrečios priemonės, skirtos tvarkai ir saugumui renginio teritorijoje ir jos 

prieigose užtikrinti, jeigu renginio metu planuojama pasitelkti medicinos, valstybinės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos specialistus, – jų dislokacijos vieta renginio teritorijoje, kita su organizuojamo 

renginio specifika susijusi informacija. 

20. Apie organizuojamus didesnės rizikos sporto renginius renginio organizatorius privalo ne 

vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki numatyto renginio pradžios raštu informuoti atitinkamą policijos 

įstaigą, įsteigtą teritoriniu principu (toliau – teritorinė policijos įstaiga), ir pateikti jai sporto renginio 

saugumo taisykles. Kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar sporto renginys yra didesnės rizikos, nustato 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 4 darbo 

dienas nuo pranešimo ir sporto renginio saugumo taisyklių gavimo dienos teikia renginio organizatoriui 

rekomendacijas dėl tinkamų saugumo sporto renginio metu užtikrinimo priemonių, taip pat dėl renginio 

teritorijos prieigų ribų. Apie teritorinės policijos įstaigos rekomendacijų įgyvendinimą sporto renginio 

organizatorius turi informuoti reikiamą teritorinę policijos įstaigą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms 

iki sporto renginio pradžios. 

21. Policijos pareigūnai gali laikinai sustabdyti arba nutraukti sporto pratybas, sporto varžybas, 

fizinio aktyvumo pratybas ir kitą sporto renginį, kai kyla reali grėsmė (pvz., riaušės, teroro aktas ir kt.) 

visuomenės saugumui ir būtina nedelsiant imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti. 

Jeigu sporto renginio organizatoriaus taikomos saugumo sporto renginyje užtikrinimo priemonės 

neatitinka teritorinės policijos įstaigos pateiktų rekomendacijų ir dėl to kyla pagrįsta grėsmė dalyvių ir 

(ar) žiūrovų gyvybei arba sveikatai, sporto renginys turi būti sustabdytas, iki jo organizatorius ar 

organizatoriaus atstovai nesiims būtinų priemonių, siekiant užkirsti kelią grėsmei žmonių saugumui. 

22. Prieš sporto renginį dalyviams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su 

sporto renginių saugumo taisyklėmis. Organizatorius dalyvius ir žiūrovus informuoti apie saugaus 
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elgesio sporto renginio metu reikalavimus gali viena ar keliomis informavimo formomis: pateikdamas 

spausdintinę medžiagą, paskelbdamas juos interneto erdvėje, įvairiais įspėjamaisiais ženklais sporto 

renginio vietoje. Papildomai organizatorius gali taikyti ir kitokias dalyvių ir žiūrovų informavimo 

formas. 

23. Varžybų ir kitų renginių vykdytojai turi palaikyti švarą ir tvarką. 

24. Nedideliems  renginiams  ar  varžyboms  –  įsipareigoti  palaikyti  švarą  ir  tvarką, 

sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi 

sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip. 

25. Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, 

nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami. 

26. Dalyviai ir žiūrovai turi laikytis organizatoriaus nustatytų saugumo reikalavimų ir 

draudimų, nurodytų sporto renginio saugumo taisyklėse. 

27. Sportininkai, treneriai ir kitas personalas dalyvaudami Lietuvos virvės traukimo varžybose 

varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka su šiais nuostatais. 

 

V. ČEMPIONATAI, VARŽYBOS UŽDAROSE PATALPOSE 

 

28. Infrastruktūros ir traukimo sektorių išdėstymas: 

29. Vykdant virvės traukimo varžybas uždarose patalpose atstumai tarp virvės traukimo 

sektorių į šonus turi būti ne siauresni nei 3 m. – tarp virvių; 

30. Traukimo sektoriaus gale, nuo inkaro starto pozicijos iki artimiausios kliūties turi būti ne 

mažesnis 10 metrų atstumas, jei tokio atstumo nėra – varžybų vyr. teisėjas priima optimalų sprendimą, 

kad apsaugotų sportininką nuo galimų traumų, priimdamas asmeninę atsakomybę už priimtą 

sprendimą; 

31. Varžybos turi būti organizuojamos tik tam pritaikytose patalpose, prieš tai įvertinus 

traukimo dangą, patalpos temperatūrą, pastato konstrukcijas; 

32. Visi elektros laidai, prietaisai ir kiti galintys kelti pavojų prietaisai žmogaus sveikatai, 

negali būti laisvai pasiekiami. Renginio organizatoriai privalo tokias vietas aptverti žyminčiomis 

juostomis; 

33. Varžybos, čempionatai negali būti organizuojami jei juose nėra budinčio medicinos 

personalo, numatyto transporto skubiam nukentėjusio nuvežimui į artimiausią gydymo įstaigą. 

34. Higieniniai reikalavimai: 

35. Uždarose patalpose turi būti užtikrinta pastato ventiliacija; 

36. Varžybų metu sportininkams ant dangos leidžiama avėti tik tokią sportinę avalyne, kurios 

reikalavimai išdėstyti tarptautinių virvės traukimo varžybų taisyklėse; 

37. Organizatoriai turi pasirūpinti veikiančia rūbine, aiškių nuorodų iškabinimu, šiukšlių 

surinkimu; 

38. Organizatoriai privalo sudaryti sąlygas nusiprausti sportininkams; 

39. Organizatoriai turi pasirūpinti tualetais, kurie vykstant varžyboms uždarose patalpose turi 

būti atskirai vyrams ir moterims, bei aprūpinti reikiamomis priemonėmis. 

40. Sportininkų privatumas: 

41. Jei varžybų organizatoriai neturi galimybės įrengti atskirų svėrimo patalpų vyrams bei 

moterims, svėrimo metu treneriai ar teisėjai negali reikalauti, kad sportininkas laikytųsi svėrimo 

taisyklėms nustatytų reikalavimų aprangai; 

42. Varžybose dalyvaujant nepilnamečiams iki 18m. griežtai draudžiama replikuoti seksualine 

tematika, provokuoti ar kitais veiksmais liestis prie nepilnamečių; 



 4 

43. Varžybų organizatoriai, teisėjai ar treneriai turi būti pasiruošę suteikti laiko ar privačios 

erdvės kiekvienam sportininkui jei tam yra būtinybė. 

44. Saugumas varžybų metu: 

45. Apšilimas. Apšilinėti galima tik treneriui leidus ir paskyrus atsakingą asmenį už apšilimą. 

Uždarose patalpose griežtai draudžiama apšilinėti tam nepritaikytose vietose ar su neparuoštais 

įrenginiais. Apšilimas turi vykti viena kryptimi – jei vykdomas bėgimas; 

46. Varžybų metu nepriklausomai kiek varžyboms naudojama virvių – traukimo teritorija turi 

būti atskirta nuo žiūrovų; 

47. Traukimo sektoriuje traukimo metu negali būti jokių pašalinių daiktų ar asmenų. Sektoriui 

traukimo metu vadovauja teisėjas, visi kiti sportininkų ar žiūrovų veiksmai gali būti baudžiami 

įspėjimais arba diskvalifikacija; 

48. Varžybų sektoriuose privalu pažymėti aiškią komandų išvedimo ir kontrolės prieš startą 

vietą. Sportininkai į sektorių ir iš jo išeina tik pagal tam tikras teisėjų komandas; 

49. Tik iš anksto su varžybų organizatoriais suderinus traukimo sektoriuje gali būti 

žiniasklaidos atstovai, tačiau jų technika negali daryti jokios įtakos sportininkams rungtyniaujant; 

50. Budinčio mediko vieta turi būti aiškiai matoma ir pažymėta. Paprastai tai vieta šalia 

sekretoriato; 

51. Varžybų metu griežtai draudžiami bet kokie vieši rasistiniai pasisakymai ar veiksmai, taip 

pat draudžiama dėvėti aprangą su ženklais ar kitais priedais galinčiais išprovokuoti rasistinius 

konfliktus.   

 

VI. ČEMPIONATAI, VARŽYBOS LAUKO SĄLYGOMIS 

 

52. Infrastruktūros ir traukimo sektorių išdėstymas: 

53. Vykdant virvės traukimo varžybas uždarose patalpose atstumai tarp virvės traukimo 

sektorių į šonus turi būti ne siauresni nei 5 m. – tarp virvių; 

54. Traukimo sektoriaus gale, nuo inkaro starto pozicijos iki artimiausios kliūties turi būti ne 

mažesnis 15 metrų atstumas, jei tokio atstumo nėra – varžybų vyr. teisėjas priima optimalų sprendimą, 

kad apsaugotų sportininką nuo galimų traumų, priimdamas asmeninę atsakomybę už priimtą 

sprendimą; 

55. Varžybos turi būti organizuojamos tik tam specialiai paruoštame lauke prieš tai suderinus 

su jo savininku ar valdytoju; 

56. Visi elektros laidai, prietaisai ir kiti galintys kelti žmogaus sveikatai pavojų prietaisai, 

negali būti laisvai pasiekiami. Lyjant lietui elektros laidai negali būti ant žemės. Varžybų organizatoriai 

privalo nedelsiant stabdyti varžybas ir pašalinti trūkumus; 

57. Sudėtinga varžybų aparatūra visada turi būti įrengta po stogine ar pavėsine; 

58. Renginio organizatoriai privalo pavojų keliančias vietas aptverti žyminčiomis juostomis; 

59. Traukimo sektoriuje gruntas (smėlis – paplūdimio varžybų metu) turi būti patikrintas ir 

pašalintas nuo akivaizdžiai matomų kliūčių (akmenys, šiukšlės, ir kita); 

60. Varžybos, čempionatai negali būti organizuojami jei juose nėra budinčio medicinos 

personalo, numatyto transporto skubiam nukentėjusio nuvežimui į artimiausią gydymo įstaigą; 

61. Varžybos negali būti vykdomos jei šalia arčiau kaip 300m. yra statybvietė, mažiau nei 

10m. nuo artimiausio vandens telkinio, mažiau nei 50m. nuo kelio. 

62. Higieniniai reikalavimai: 

63. Varžybų metu sportininkams leidžiama avėti tik tokią sportinę avalyne, kurios reikalavimai 

išdėstyti tarptautinių virvės traukimo varžybų taisyklėse; 

64. Organizatoriai turi pasirūpinti aiškių nuorodų iškabinimu, šiukšlių surinkimu; 

65. Rekomenduojama sudaryti sąlygas nusiprausti sportininkams; 
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66. Organizatoriai turi pasirūpinti tualetais (biotualetais), kurie aprūpinti reikiamomis 

priemonėmis. 

67. Sportininkų privatumas: 

68. Jei varžybų organizatoriai neturi galimybės įrengti atskirų svėrimo patalpų vyrams bei 

moterims, svėrimo metu treneriai ar teisėjai negali reikalauti, kad sportininkas laikytųsi svėrimui 

nustatytų reikalavimų aprangai; 

69. Varžybose dalyvaujant nepilnamečiams iki 18m. griežtai draudžiama replikuoti seksualine 

tematika, provokuoti ar kitais veiksmais liestis prie nepilnamečių; 

70. Varžybų organizatoriai, teisėjai ar treneriai turi būti pasiruošę suteikti laiko ar privačios 

erdvės kiekvienam sportininkui jei tam yra būtinybė. 

71. Saugumas varžybų metu: 

72. Apšilimas. Apšilinėti galima tik treneriui leidus ir paskyrus atsakingą asmenį už apšilimą. 

Griežtai draudžiama apšilinėti tam nepritaikytose vietose ar su neparuoštais įrenginiais; 

73. Varžybų metu nepriklausomai kiek varžyboms naudojama virvių – traukimo teritorija turi 

būti atskirta nuo žiūrovų; 

74. Traukimo sektoriuje traukimo metu negali būti jokių pašalinių daiktų ar asmenų. Sektoriui 

traukimo metu vadovauja teisėjas, visi kiti sportininkų ar žiūrovų veiksmai gali būti baudžiami 

įspėjimais arba diskvalifikacija; 

75. Varžybų sektoriuose privalu pažymėti aiškią komandų išvedimo ir kontrolės prieš startą 

vietą. Sportininkai į sektorių ir iš jo išeina tik pagal tam tikras teisėjų komandas; 

76. Tik iš anksto su varžybų organizatoriais suderinus traukimo sektoriuje gali būti 

žiniasklaidos atstovai, tačiau jų technika negali daryti jokios įtakos sportininkams rungtyniaujant; 

77. Budinčio mediko vieta turi būti aiškiai matoma ir pažymėta. Paprastai tai vieta šalia 

sekretoriato; 

78. Organizatoriai turi būti pasiruošę pakeisti traukimo sektorių jei šis varžybų metu prarado 

tinkamą pagrindą ir neatitinka reikalavimų ar kelia grėsmę sportininkams; 

79. Visos reklaminės, pavėsinės konstrukcijos ar stendai turi būti tvirtai pritvirtintos prie 

žemės; 

80. Masinių ar kompleksinių varžybų metu prieš pradedant varžybas turi būti suderinta su 

kitomis rungtimis, nustatyti saugius atstumus ar parinkti kitą vietą; 

81. Varžybų metu griežtai draudžiami bet kokie vieši rasistiniai pasisakymai ar veiksmai, taip 

pat draudžiama dėvėti aprangą su ženklais ar kitais priedais galinčiais išprovokuoti rasistinius 

konfliktus.   

 

VII. ČEMPIONATŲ, VARŽYBŲ METU DRAUDŽIAMA 

 

82. Varžybų  ar  renginio  vietą  įleisti  nuo  alkoholio,  narkotikų  ar psichotropinių medžiagų 

apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti 

naudojami kaip ginklai; 

83. Varžybų zonoje laikyti gėrimus neužsukamojoje taroje; 

84. Mėtyti į traukimo zoną įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių 

dalyviams; 

85. Mėtyti  į  aikštę  įvairius  kietus  daiktus,  kurie  gali  fiziškai  sužaloti  ir  trukdyti 

rungtynių dalyviams; 

86. Naudoti  agresyvius  veiksmus,  grąsinimus,  įžeidinėjimus  ar  smurtą  žaidėjų, trenerių, 

komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu; 
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87. Varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų varžybų ar renginio vietoje deginti 

įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus; 

88. Iškabinti varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar 

netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.; 

89. Renginių metu neviršyti garso lygio, būtino įgarsinti renginio teritoriją ar vietą. 

 

VIII. DRAUDIMAS VARTOTI DOPINGĄ 

 
 

90. Sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo. 

91. Sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims 

– skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės Antidopingo 

agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų. 

92. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, 

taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos. 

93. Bet    kokių    draudžiamų    medžiagų    (dopingo    preparatų)    patekimas    į sportininko 

organizmą yra paties sportininko atsakomybė. 

94. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo 

metodus tenka ir kitiems asmenims – komandų vadovams, treneriams ir kitam aptarnaujančiam 

personalui. 

95. Dopingo  kontrolė  Lietuvoje  vykdoma  vadovaujantis  tarptautiniais  dokumentais, 

 kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių 

organizacijų nustatytais testavimo standartais. 

96. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo 

kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. 

97. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo 

kontrolės procedūrų pažeidimų skiria LVTF bei tarptautinė virvės traukimo federacija, kurios 

organizuojamame renginyje buvo nustatytas teigiamas rezultatas. 

98. Kasmet  atnaujinamų  draudžiamųjų  medžiagų  (dopingo  preparatų)  sąrašas  pateikiamas 

Pasaulio Antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje:  www.wada-ama.org. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

99. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų 

saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto 

apsaugą. 

 

 

 

 
                                  

http://www.wada-ama.org/

		2022-11-26T08:59:01+0000




