
 

 

TVIRTINU: 

Lietuvos aerobikos federacijos prezidentė  

Roma Aleksandravičienė 

 

 

XXIII-OJO LIETUVOS RESPUBLIKOS AEROBINĖS GIMNASTIKOS ČEMPIONATO,  

2017 m. Jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų pirmenybių 

NUOSTATAI 

 

I. Varžybų tikslas ir uždaviniai: 

- stiprinti sportininkų sveikatą, 

- pagerinti aukštos klasės sportininkų rengimo formas ir metodus, 

- išaiškinti stipriausius Lietuvos Respublikos aerobinės gimnastikos sportininkus, 

- populiarinti aerobinę gimnastiką respublikoje. 

II. Varžybų vykdymas: 

- varžyboms vadovauja Lietuvos gimnastikos federacija (toliau LGF) ir Lietuvos aerobikos 

federacija (toliau LAF) 

- varžybas vykdo LGF, LAF, Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sporto poskyris 

ir Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras 

- varžybų globėjas – Kauno r. meras Valerijus Makūnas 

- varžybų vyr.teisėja Laura Kimantienė, tel. +370 610 30187; e-paštas: arnas76@gmail.com 

- varžybų direktorė Irina Klizienė tel. +370 682 39370; e-paštas: irina.kliziene@ktu.lt 

III. Laikas ir vieta: 

2017 m. balandžio 06-08 d. (ketvirtadienis - šeštadienis) 

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav. 

Balandžio 06 d. – atvykimas, treniruotės, mandatinė 

Balandžio 07-08 d. – varžybos 

Aikštelės bandymas  – 10.00 – 12.30 val. 

Mandatinė komisija  – 10.30 – 11.30 val. 

Varžybų pradžia  – 13.00 val. 

Balandžio 09 d. – išvykimas  

IV. Varžybų dalyviai: 

Amžiaus grupės: Aerobinė gimnastika 

 vaikai  8 metai ir jaunesni  (2009 m. ir jaunesni) 

 jaunučiai  9-11 metų   (2008-2006 m.) 

 jauniai  12-14 metų   (2005-2003 m.) 

 jaunimas  15-17 metų   (2002-2000 m.) 

 suaugę  18 metų ir vyresni  (1999 ir vyresni) 

Amžiaus grupės: AS, AD 

(AS varžybose dalyvaujama tik su Step Reebok platforma) 

 Jauniai 12 – 14 m. (2005 - 2003 m.) 

 Jaunimas 15 ir vyr. (2002 ir vyresni) 

V. Programa. 

Lietuvos Čempionatas (suaugusių amžiaus grupė) – varžybos asmeninės ir komandinės. 

Pirmenybės (jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų amžiaus grupės) – varžybos asmeninės ir komandinės. 

 Rungtys: suaugę, jaunimas, jauniai, jaunučiai ir vaikai 

- vienetas (merginos, vaikinai), 

- mišri pora (mergina ir vaikinas), 

- trejetas (merginos, vaikinai arba mišrūs), 

- penketas 5 sportininkai, lyties atžvilgiu be apribojimų. 
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Mišrios poros ir trejeto rungtyje vienas (1) dalyvis gali būti kitos amžiaus grupės. Penketo rungtyje du (2) 

dalyviai gali būti kitos amžiaus grupės. 

Suaugusių amžiaus grupėje nustatoma komanda – nugalėtoja. Komandinę įskaitą sudaro penki (po vieną iš 

kiekvienos rungties) pratimai, arba ne mažiau kaip trys skirtingos rungties pratimai. Pratimai įeinantys į 

komandinę įskaitą turi būti nurodyti paraiškoje. 

Jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų grupėse nustatoma komanda – nugalėtoja. Komandinę įskaitą sudaro 

keturi (po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės – vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo) pratimai, arba ne 

mažiau kaip du skirtingos amžiaus grupės pratimai. Pratimai įeinantys į komandinę įskaitą turi būti 

nurodyti paraiškoje. 

VI. Teisėjavimas: pagal FIG taisykles – Code of Points 2017 – 2020 m. 

VII. Apdovanojimas. 

 Visų rungčių prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais, čempionato 

ir pirmenybių dalyviams įteikiami dalyvio diplomai. 

 Komandos – nugalėtojos, dalyvaujančios čempionate ir pirmenybėse, apdovanojamos 

nugalėtojų taure. 

VIII. Starto mokestis: 

Rungtis LAF nariams ne LAF nariams 

MV, VV 15,- EUR 20,- EUR 

MP 30,- EUR 40,- EUR 

TR 45,- EUR 60,- EUR 

GR 60,- EUR 70,- EUR 

AS, AD 80,- EUR 90,- EUR 

   

IX. Paraiškos: 

Paraiškas siųsti iki kovo 13 d. el.paštu: Loreta Stasiulevičienė  

el.paštas: loretastas@yahoo.com 

Paraiškoje nurodyti teisėją. 

Po varžybų eigos sudarymo ir išsiuntimo komandų vadovams, galimi tik dalyvio pakeitimai 

rungtyje arba išbraukimai. 

X. Varžybų burtų traukimas: 

2017 m. kovo 16 d. 

XI. Teisėjų pasitarimas: 

2017 m. balandžio 07-08 d. 11.30 – 12.30 val. varžybų vykdymo vietoje.  

XII. Mandatinė komisija: 

2017 m. balandžio 06 d. 17 – 19 val., balandžio 07 d. 10.30 – 11.30 val varžybų vykdymo vietoje. 

Komisijai pateikti asmens dokumentus (pasą arba gimimo liudijimą), sveikatos pažymėjimus. 

Muzikos įrašus užrašant dalyvio komandą, amžiaus grupę, rungtį, vardą, pavardę siųsti iki kovo 31 d.  

e-paštu treig.vika@gmail.com  

Aikštelės bandymams turėti muzikos įrašus mp3 formatu USB laikmenoje arba kompaktiniame diske.  

Dalyvių aprūpinimas: 

Dalyvių ir trenerių komandiruočių išlaidas apmoka juos komandiruojanti organizacija. 

Nakvynės klausimais kreiptis į Irina Klizienę tel. +370 682 39370; e-paštas: irina.kliziene@ktu.lt 

 

Komandos paruošia 16 skaičių prisistatymą. 

 

 

Lietuvos aerobikos federacijos 

atsakingas sekretorius      Virgilijus Maštaitis 
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