
lflt
KSil

LKSK P
E.

2021

2021 M. LrErrrvos K,RirvJU spoRrINES r*"1",.i$hffi
VELKIA\'TMO)CEMPIONATOVARZYBU - -.,-

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2021 m. spiningavirno dempionatas (toliau - dempionatas) yra Lietuvos kurdiqjLl sporto komiteto
organizuojamas renginys. Jo tikslas - skatinti ir pletoti kurdiqjq spiningavimo megejq bendravimq ir
bendradarbiavim4. Pagrindiniai u2daviniai - pritraukti ] dempionat4 kuo daugiau datyviq; sudaryti
s4lygas pasidalinti patirtimi; skatinti tausoti gamt4 ir Zur.t1 i5teklius. eempionatas organizuojamas ir
vykdomas laikantis Megeji5kos Ziikles taisykliq (MZT) ir Siq nuostatq.

2. EI,MPIONATO ORGA}IIZAVIMAS IR yYKDYMAS

2.1. Organizatoriai. 202i m. lI turo dempionat4 organizuoja Vilniaus kurdirtrjq sporto klubas

,.Gestas" ir klubo sudary.ta teisejq kolegija (toliau - organizatoriai). Organizatoriai yra atsakingi u2

dempionato etapq starto vietos parinkim4 ir paskelbim4, dempionato dalyviq registravimq, etapo
dienotvarkes paskelbimq laimikiq sv€rim4 ir rezultatq fiksavim4 bei paskelbim4. VarZybose
dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisejq funkcijas ir nagrineja dalyviq skundus ir apeliacijas.
Organizatoriai gati taikyti sankcijas MZT arba 5it1 nuostatq paZeidejams.

2.2. Dalyviai. eempionate gali dalyvauti visi klausos negalg turintys pilnamee iai asmenys.
Cempionatas komandinis ir asmeninis. U2siregistravg ir I varZybas atvykg dalyviai organizatoriams
privalo pateikti varding dalyviq parai5k4. Etapo starto vietoje vykdomas vardinis dalyviq ir komandq
registravimas. Komandas sudaro 2 dalyxiai.

23. iempionato rykdymas eempionatas vykdomas 4 etapais, iS kuriq iskaitiniai keturi. Etapo
trukmd 6 valandos.

2.4. Etapo rykdymo laikas ir vieta. lllir IV etapo varZybos vyks 2021 m. rugsejo l8- lsd.
.,VikokSnio" e2..
Atvykimas:2021 m. rugsdjo 18 d. iki l0 val. poilsio baze ..Vilkokinis", Jankovicq k., Gendaves sen.,

Trakq r. Spiningavimo varZybq pradiia 12 val., pabaiga 18 val.
Rugsejo 19 d. (velkiavimas) varirybgpradZiaT val., pabaiga l3 val.
ParaiSkos siundiamos el. paStu lkskmantas@gmail,com ir dalyvavirnui varZyboms pateikiarnos
varZybq v ietoje. Dalyviq skaidhrs neribojamas.

2.5. tempionato taisykles. iempionato dalyviai privalo laikytis U'Zt ir Siq nuostatq reikalavimq.
Cempionate leidZiarna spiningauti metant masalq arba velkiauti naudojant dirbtinius masalus. Vienu
metu galima naudoti ne daugiau nei du masalus. Spiningavimo varZybq metq leidZiama naudoti
valtis, echolotus, elektrinius variklius, GPS, benzininius variklius. Variklio galia neribota.
VarZyboms vykstanl ii valdiq, burina hrrcli gelbejimo liemencs.
DraudZiarna:

' spininr:auti ii nL-re{:islfllotu ir neluriniiu registracijos nrmcrio an1 borto valdiq:

" spinirgauti naudojant gyvulines kilmes Inasalus;
o spiningauti i5 vienos valties dviem ar daugiau daiyviq:
..,,,:!kiauti naudoiant su ."'eliavelcmisi
o vartoti alkoholinius gerimus ar bfiti apsvaigusiam.



UZskaitomos ir sveriamos visos varZybq metu dalyvio pagautos Zuvys, kurios atitinka tokius dydZio
reikalavimus (matuojant nuo bumos pradZios iki uodegos pabaigos):

- Lydeka - 50 cm. - Starkis - 45 cm.
- ESerys - l5 cm. (spiningaujant) - Usorius - 47 cm.
- E5erys - 20 cm. (velkiaujant) - Kir5lys - 30 cut.
- Salatis - 55 cn',. - Upclakis - 3Ucm.
- Samas - 75 cm. - Sapalas - 30 crn.
Kiq rliiq Zuvirns dydZio reikalavimai netaikomi.

2.6. Rezultatq skaiciavirnn ir vieiq nusratymo tvariia. Kiekvienarnc iiinlpionato ctape

nustatomos visq dalyviq uZimtos vietos. Vietos etape nustatomas pagal pagautos Ieistino dydZio

Zuvies svori. Dalyvis, kiirio pagautos Zi.ivies svoiis yra diii2iausias, iiiima pirnqiq vietq tame

etape. Atitinkamai pagal 2uvies svori yra skiriarnos victos kitiems clapo dal-vviams. Sudaromos
dvi vieno etapo rezultatq lenteles - vienoje nustatomos komandines dalyvill uzimtos vietos, o

kitoje - visq etapo dalyvirl uiiritos vietos. Pastarosios leaieles pagiindq ikirianr; Lraudos ta5kai
denT pionato dalyviarns.
I'laLrdos taikai skiriami tokiu b0du. Uz atitinkamq vietq skiriamas atitinkamas baudos taikq
skaiiius u) 1 vietq 1 bsudos laSkas, u7 2 vietq - 2 baLrdos ta3kai ir t.t,
Nepagavus nei vienos jskaitinio dydTio Zuries pt'idedanras I baLrrlos taikas. (Pvz. 16 vietq u2emgs

ir Zuvies nepagavgs dalyvis gaus - 17 baudos taSkq (16+1). Jei Zuvies nepagavo keli dalyviai -jq
baudos taSkai sumuojami, iSvedamas vidurkis ir pric jo pridedamas I baudos taSkas. (Pvz. iuvies
nepagavo 2l-25 vietas uZemg dalyviai - vidurkis 23 baudos taikai plius I baudos taSkas. I5 viso
kiekvienas gauna po 24 baudos talkus.)
Parai5koje uZsiregistravgs, bet ietap4 neatvykgs dalyvis gauna baudos ta5kus uZ uZimt4 viet4 plius
2 baudos taikus. uZ neatvykim4. (Pvz. jei neatvyko vienas iS 35 sezonui registruotq dalyviq -jam
skiriami 37 baudos taikai.).lei neatvykusiq dalyviq yra daugiau iiems skiriarnas aritmetinis
vidurkis plius 2 baudos taikai kiekvienam. (P-vz. neatvyko 5 iS 35 sezonui registruotq. dalyviq -
vidurkis 33 plius 2 baudos taSkai. IS viso 35 baudos taikai kiekvienam.)
Jei dalyvis reg istruoj asi jau ivykus bent vienam etapui, tai pries tai buvusiuose etapuosejis
traktuojamas kaip neatvykgs ir gauna atitinkarrra baudos taSku skaidiq. Baudos taikai
neatvykusiems dalyviams tokiu atveju yra perskaidiuojam i.

Sezono nugaletoju skelbiamas dalyvis surinkgs maZiausiai baudos taiku i5 dviejil s0kmingiausiq
etapq. Dviem ar daugiau dalyviq surinkus vienoda baudos taSkq skaidiq, auk5tesng vietq uZima tas

dalyvis, kurio per vis4 dempionat4 pagautos Zuvies svoris yra didZiausias. Jei svoris yra vienodas

- auk5tesne vieta skiriama dalyviui, pagavusiam maZesni Zuvq skaidiq.

2,7. Priztiir apdovanojimai Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po I ir TI tLrro. o pasibaigus

dempionatui - pereinamoji taur0. Taure galutinai atitenka komandai, keturis metus i5 eiles tapus
dernpione. { prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi dempionato dalyviai,. LKSK apmoka
apdovanojimq ir apgyvendinimo iSlaidas.
apdovanolimii .idaliai pirros, antros ir trecios vietos laimetojams bei taure komandai
nugaletojai. Prizus dalyviams gali steigti cempionato remejai. Tokiu atveju remejai nustato prizq
teikimo tvark6 kuri4 paskelbia priel variybas. Visi etapq rezultatai nustatomi dempionato
pabaigoje nustadius dalyviq uZimtas vietas.
eempionato apdovanojimai nugaletojams teikiami sezono uZdarymo renginyje, kuris vyksta po
paskutinio dempionato etapo. Prizus sezono dalyviams gali steigti ir dempionato remejai. Tokiu
atveju remejai nustato prizq teikimo tvark4, kuriq paskelbia iki paskutinio etapo pradZios.

2.8. Paieidimai ir sankcijos. Bet kokie UZt ir Siq nuostatq pa2eidimai nera toleruojami.
Dalyviai, akivaizdliai paLeidg MLT arba Siuos nuostatus gali btiti diskvalifikuojami i5

iempionato. Kitais atvejais del sankcijq taikymo sprendZia organizatoriai arba visi dempionato
dalyviai.
Kiti paZeidimai ir sankcijos:



- jei dalyvis be pateisinamos prieZasties vdluoja sugriZti nustat5rtq laiku (leidiiama veluoti ne
ilgiau nei 15 min. - po to dalyvio laimikis nera uZskaitomas) - atimama po 50 gr. bendro laimikio
svorio uZ kiekviene paveluotA 1 min.;
-jei datyvis pristato iverti maZesnio nei nustag4a dydZio Zuv! - ispejimas, toliau 1 baudos ia5kas
uZ kiekvien4 toki4 Zuvf, surinkus vienodai baudos taikq vieta laikoma Zemesne.
-jei dalyvis pristato sverti Zuv! pagautE ne etapo metu arba ne savo pagaut4 Zuvi -jis
diskvalifi kuojamas i5 Eempionato.

2.9. Skundai ir apeliacijos. Skundai del va#ybq tvarkos ir apeliaciios del sankcijq taikymo
priimarnos iki apdovanojinrq iteikimo pairaigos. Organizatoriai nagrintja skundus ir apeliacijas
vietoie. Iteikus apdovanojimus skundai ir apeliacijos nera priimamos. 

.:

2.10. Kita informacija. Kickvienas dalyvis yra atsakingas uZ savo veiksmus dempionato metu.
Rekomenduoja laik'rtis visq saugaus elgesio taisykliq. Dalyviai turi biiti pasiruoSg padeti vienas
kitam nelaimes atveju. Cempionato dalyvis. pastebdjgs MZT paZeidejus arba aptikgsjq irankius
privaio apie rai prane5ti organizaioriams, kurie imsis atitinkamq teisetq priemoniq paZeidimui
uitiksuoti. Dalyviams draudZiama taukti aptiktus paZeid€ju irankius.


