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NUOSTATAI 

 

1.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.1 Populiarinti lengvąją atletiką tarp vyresniojo amžiaus sportininkų- sporto veteranų; 

1. 2. išaiškinti geriausius lengvaatlečius- sporto meistrus (sporto veteranus); 

1.3 Skatinti visuomenę aktyviai sportuoti ir įsitraukti į fizinio aktyvumo veiklas; 

 

2.LAIKAS IR VIETA 

 

2.1 Varžybos vyks 2022 m.  rugpjūčio 7d. 11:00 val (dalyvių registracija vykdoma nuo 9.00 val.) 

Marijampolės sporto centro stadione „Sūduva“, Sporto g.1, Marijampolė. 

 

3.VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

 

3.1 Varžybas organizuoja ir vykdo biudžetinė įstaiga Marijampolės sporto centras. Vyriausias varžybų 

teisėjas- Vladas Komisaraitis.  

 

4.DALYVIAI 

 

4.1 Pagrindinėse rungtyse kviečiami dalyvauti (varžytis dėl prizų) 35 metų ir vyresni (gimusieji iki 1987 

m. rugpjūčio 7 d.) esami ir buvę sportininkai. Jaunesni nei 35 m. dalyviai gali dalyvauti varžybose be 

konkurencijos, tačiau į pagrindinių rungčių nugalėtojų prizus šie sportininkai nepretenduoja. 

Linksmosiose rungtyse, „Fun-run 4x100“ estafetėje, šuolio iš vietos, kimštinio kamuolio metimo rungtyje 

dalyvių amžius neribojamas.  

4.2 Kiekvienas dalyvis registruodamasis varžytis patvirtina, kad yra pakankamo fizinio pasirengimo, 

geros sveikatos būklės, todėl yra pasirengęs varžytis rungtyse, kuriose yra užsiregistravęs; 

4.3 Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 pagrindinėse rungtyse. 

 

5.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

5.1 Pagrindinių rungčių nugalėtojai nustatomi taikant WMA metinius amžiaus koeficientus. 

Visų rungčių 1-3 vietų laimėtojai (vyrai ir moterys atskirai) apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais. Visų 

rungčių nugalėtojai (vyrai irmoterys atskirai) apdovanojami sportinėmis taurėmis. 

Rėmėjų dovanomis ir sportiniais prizais pdovanojami vyriausias ir jauniausias varžybų dalyviai. 

Rėmėjų dovanomis ir sportiniais prizais apdovanojami sportiškiausi Marijampoliečiai- sporto veteranas 

ir sporto veteranė. 

5.2 Pereinamoji „Varžybų nugalėtojo“ taurė bus įteikta geriausią rezultatus pasiekusiam sporto veteranui 

ir sporto veteranei (vyr. ir mot. atskirai). 

5.3 Linksmųjų sporto rungčių „Fun-run 4x100“ estafetės, šuolio iš vietos, kimštinio kamuolio metimo 

nugalėtojai apdovanojami medaliais, renginio rėmėjų prizais, rungties nugalėtojai- taurėmis. 



 

6.DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 

6.1 Kelionės išlaidas padengia siunčianti organizacija arba patys dalyviai. Dalyvavimas varžybose- 

nemokamas. Pagrindinėse varžybų rungtyse dėl sportinių prizų varžosi 35 metų ir vyresni sportininkai t. 

y. gimusieji iki 1987 m. rugpjūčio 7 d. 

6.2 Varžybų dalyvių apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas apmoka Marijampolės sporto centras 

 

7. REGISTRACIJA IR INFOMACIJA 

 

7.1 Varžybų pagrindinių rungčių dalyviai privalo iš anksto (iki 2022-08-05d.) užsiregistruoti internetinje 

svetainėje adresu: www.marijampolessportocentras.lt  Nuostatai ir kita varžybų informacija pateikta kartu 

su registracijos anketa internetiniame tinklalapyje www.marijampolessportocentras.lt ir socialiniame 

tinkle facebook  

7.2 Dalyvių registracijos pabaiga š.m. rugpjūčio 5d. 17.00val. 

7.4 Registracija į linksmąsias rungtis („Fun-run 4x100“ estafetė, šuolis iš vietos, kimštinio kamuolio 

metimas) bus vykdoma varžybų dieną stadione (Sporto g.1, Marijampolė) nuo 9.00 val. 

7.5 Registracija į visas rungtis yra nemokama. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 

pagrindinėse rungtyse. 

 

8. PROGRAMA 

 

8.1 Pagrindinės rungtys: 

Moterys (W) ir vyrai (M) atskirai varžysis šiose rungtyse: 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, šuolis į aukštį 

(High  Jump- HJ), šuolis įtolį (Long Jump- LJ), rutulio stūmimas (Shot Put- SP), kūjo metimas (Hammer 

Throw- HT), ietis (Javelin Throw- JT). 

8.2 Linksmosios sporto rungtys: 

„Fun-run 4x100“ estafetė. Rungtyje dalyvauja keturių asmenų komanda, kurią sudaro du 

suaugusieji ir du vaikai iki 14m.. Dalyviai turi įveikti kuo greičiau 400m distanciją (stadiono ratas) 

perduodami lazdelę komandos nariui kas 100m. Komandą gali sudaryti vienos šeimos arba organizacijos 

atstovai. Registruojant komandą dalyvavimui rungtyje, būtina nurodyti komandos pavadinimą. 

Šuolis į tolį iš vietos. Individuali rungtis, kurios metu dalyvis atlikdamas 4 bandymus turi kuo toliau 

nušokti iš vietos nuo atžymos atsispirdamas abiem kojom. Rungtyje atskirose įskaitose varžosi moterys ir 

vyrai. 

Kimštinio kamuolio metimas. Individuali rungtis, kurios metu dalyvis atlikdamas 4 bandymus turi 

kuo toliau numesti kimštinį kamuolį (3-4kg) nuo atžymos. Metimo technika pasirenkama laisvai. 

Rungtyje atskirose įskaitose varžosi moterys ir vyrai. 

 

 

  

http://www.marijampolessportocentras.lt/
http://www.marijampolessportocentras.lt/


8.3 Varžybų tvarkaraštis (Schedule): 

09.00 - 

10.55 Dalyvių registracija (registration) 

11.00 Varžybų atidarymas, dalyvių pasveikinimas (opening ceremony) 

11.15 100 moterys (W)  

Kūjis (HT) - moterys, (W) 

vyrai (M) 

11.25 100 vyrai (M)   

11.35  Aukštis (HJ) - moterys (W)  

12.15 400 m - moterys, (W) Aukštis (HJ) - vyrai (M)  

12.25 400 m - vyrai (M)  

Rutulys (SP) - moterys (W) 

vyrai (M) 

13.00-

14.00 

Linksmosios sporto rungtys: 

 „Fun-run 4x100“ estafetė, 

 šuolis į tolį iš vietos, 

 kimštinio kamuolio metimas. 

14.00 

Pasibaigusių rungčių apdovanojimai 100m, 400m, aukštis, kūjis, rutulys. (Victory ceremony 

100m, 400m, HJ, HT, SP) 

Linksmųjų sporto rungčių apdovanojimai „Fun-run“ 4x100 estafetė, šuolis į tolį iš vietos, 

kimštinio kamuolio metimas (Victory ceremony “Fun” sport activities) 

14.15 
800 m - moterys (W) Tolis (LJ) moterys (W) 

Ietis (JT) - moterys (W) vyrai 

(M)) 

14.25 800 m - vyrai (M) 
 

 

14.40 3000 m - moterys (W) Tolis (LJ) vyrai, (M) 
 

15.10 3000 m - vyrai (M)   

15.45 

Apdovanojimai 800m, 3000m, tolis, ietis ir varžybų uždarymas. 

(Victory ceremony 800m, 3000m, LJ, JT and closing ceremony) 

PASTABA: Šuolių į tolį ir  metimų rungtyse dalyviai atlieka po keturis bandymus. (Every participant 

have four attempts in disciplines: Long Jump- LJ, Shot Put- SP, Hammer Throw- HT, Javelin Throw- JT).  

 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1 Dėl papildomos informacijos varžybų klausimais kreiptis į atsakingą asmenį, Marijampolės sporto 

centro viešųjų ryšių ir projektų administratorių: Giedrius Šlekys , tel.+37061554109, el.p. 

giedrius.slekys@marijampolessportocentras.lt 

9.2 Pateiktas varžybų tvarkaraštis yra prelimenarus, galutinis tvarkaraštis bus paskelbtas 2022-08-05 

(Preliminary schedule is attached to the rules. The final schedule will be published August 5th, 2022). 

9.3 Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keistoi varžybų tvarkaraštį ir vykdymą atsižvelgiant į 

nenumatytas aplinkybes, dalyvių skaičių ar pasikeitusias oro sąlygas. 

 

_________________________ 

mailto:giedrius.slekys@marijampolessportocentras.lt

