
2017m. LRLSF varžybų nuostatai 
 

 

Rankų lenkimo varžybos Lietuvoje organizuojamos pagal Vykdomojo komiteto (toliau – VK) patvirtintą 

kalendorių. 

1. Tikslas ir uždaviniai. 

Populiarinti rankų lenkimo sportą; išaiškinti stipriausius atletus; sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti tarptautinėse 

varžybose. 

 

2. Varžybų programa. 

 Lietuvos nacionalinis rankų lenkimo čempionatas (toliau – LČ). 

 Lietuvos jaunimo rankų lenkimo čempionatas 

 Turnyrai. 

 

3. Varžybų organizatoriai. 

Varžybas organizuoja Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija (toliau – LRLSF) kartu su Lietuvos 

Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu. Turnyrus organizuoja LRLSF nariai. 

Už varžybų vietos paruošimą atsako federacijos nariai, kurių teritorijoje organizuojamos varžybos. 

Varžybų organizavimo kontrolę vykdo VK. 

Varžybų organizatoriai pakvietimą į varžybas paskelbia ne vėliau kaip 30 dienų prieš varžybas. Pakvietimas 

turi būti suderintas su LRLSF VK. 

 

4. Svorio kategorijos. 

 Lietuvos nacionalinio rankų lenkimo čempionato varžybose: 

SENJORAI DEŠINE IR KAIRE RANKA: 

o Vyrai: 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, +110 kg. 

o Moterys: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg, +80 kg. 

VETERANAI DEŠINE IR KAIRE RANKA: 

o Vyrai: 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

o Moterys: 70 kg, +70 kg. 

NEĮGALIEJI DEŠINE IR KAIRE RANKA 

o Vyrai: 80 kg, +80 kg 

o Moterys: 60 kg, +60 kg 

 

 Lietuvos jaunimo rankų lenkimo čempionato varžybose: 

JAUNIMAS IKI 18 METŲ KAIRE IR DEŠINE RANKA: 

o Merginos: 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg 

o Vaikinai: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg 

JAUNIMAS IKI 21 METŲ KAIRE IR DEŠINE RANKA: 

o Merginos: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg 

o Vaikinai: 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, +90 kg 

JAUNIMAS IKI 21 METŲ KAIRE IR DEŠINE RANKA (Neįgaliųjų klasė): 

o Merginos: Absoliuti kat. 

o Vaikinai: Absoliuti kat. 

https://lrlsf.net/p7u4iz-u/
https://lrlsf.net/p7u4iz-u/


 

 Turnyruose – pagal organizatorių sudarytus nuostatus. 

Svorio paklaida sveriant varžybų dalyvius oficialiose LRLSF varžybose – 0gr. 

 

5. Varžybų dalyviai. 

Varžybose dalyvauja miestų, rajonų, klubų komandos. Sportininkai gali rungtyniauti ir individualiai. 

Dalyvių atstovavimas komandai nustatomas pagal komandinę paraišką, patvirtintą komandos vadovo (dėl 

paraiškos pavyzdžio kreiptis į varžybų organizatorius). 

Jaunimo varžybose klasėje iki 18 metų dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 18 m. 

(pagal kalendorinius metus gimę 1999 m.). 

Jaunimo varžybose klasėje iki 21 metų dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 21 m. 

(pagal kalendorinius metus gimę 1996 m.). 

Veteranų varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 40 metų. 

Varžybose dalyvauja sumokėję starto mokestį. 

Dalyviai gali būti paprašyti pateikti asmens amžių įrodantį dokumentą. 

Dalyviai gali būti paprašyti pateikti asmens neįgalumą įrodantį dokumentą. 

 

6. Komandinė įskaita. 

Sumuojant komandinius rezultatus varžybose vienoje svorio kategorijos įskaitoje gali dalyvauti daugiausiai 

du dalyviai iš vienos komandos. Jie nustatomi pagal geriausią varžybų rezultatą. Komandoms surinkus vienodą 

taškų sumą, nugalėtoją lemia aukštesnių vietų skaičius. Maksimalus komandos narių skaičius - neribojamas. 

Įskaitiniai taškai duodami taip: 

I vieta – 10 taškai, 

II vieta – 7 taškai, 

III vieta – 5 taškai, 

IV vieta - 4 taškai, 

V vieta – 3 taškai, 

VI vieta – 2 taškai, 

VII vieta – 1 taškai. 

Už teisingą taškų tabuliavimą atsakingas varžybų sekretoriatas. 

 

7. Finansavimas. 

Komandos išlaidas dengia siunčianti organizacija. Visi varžybų dalyviai moka starto mokestį: 

Jaunimas – 4 Eur/ranka 

Suaugusieji/Veteranai – 5 Eur/ranka 

Neįgalieji – 3 Eur/ranka (Jaunimo čempionate startinio mokesčio neįgaliųjų klasėje nėra) 

Dalyviai, iš anksto neįtraukti į LRLSF priklausančių miestų komandą, oficialiose LRLSF varžybose dalyvauja 

kaip individualūs dalyviai ir taškų pelnyti jokiai komandai negali. 

Startinis mokestis individualiems dalyviams: 

Jaunimas – 6 Eur/ranka 

Suaugusieji/Veteranai – 8 Eur/ranka 

Neįgalieji – 3 Eur/ranka 

 

 



8. Apdovanojimas. 

Oficialiose LRLSF varžybose trys pirmos komandinės vietos apdovanojamos taurėmis. Sportininkai 

apdovanojami, medaliais, diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais. 

Apdovanojimų metu sportininkas turi dėvėti tvarkingą sportinę aprangą, kitaip nebus apdovanojamas. 

 

9. Paraiškos. 

Galutinė komandinė registracija (paraiškos forma) el. paštu pateikiama varžybų organizatoriui ne vėliau kaip 

likus 7 d. iki varžybų datos. Paraiškoje nurodomi dalyvių vardai, pavardės, gimimo metai, svorio kategorijos. 

Paraiška varžybų dieną turi būti pateikta su varžybų dalyvių parašais „Atsakau už savo sveikatą“ skiltyje. 

Paraiškoje taip pat turi būti nurodytas komandos teisėjas. Komanda negali keistis. 

Nepateikus komandinės registracijos laiku starto mokestis didinamas 50%. 

Už paraiškos pateikimą atsako komandos vadovas. 

Registracijai ir registracijos atšaukimui kreiptis į varžybų organizatorių. 

Varžybų tvarkaraštį ir pravedimo tvarką numato LRLSF VK. 

 

10. Teisėjavimas. 

Teisėjavimą vykdo LRLSF VK paskirtas vyr. teisėjas. 

Kiekviena komanda oficialiose LRLSF varžybose privalo turėti teisėją, kuris finalinėse kovose negali 

teisėjauti savo miesto finalininkui. 

Varžybų metu iškilusius organizacinius klausimus sprendžia varžybų vyr. teisėjas bei organizatorių atstovas. 

Dalyviai turi teisę pateikti apeliacijas dėl jų nuomone neteisingai teisėjo priimto sprendimo. Apeliacija 

sekretoriatui turi būti pateikta iškart po įvykusios kovos (apeliacijos forma). Apeliacijos paraiškos pateikimo 

mokestis 20 Eur. Nesvarbu koks apeliacijos komisijos nuosprendis dėl pateiktos apeliacijos, mokestis pateikėjui 

negrąžinamas. Šie pinigai palieka LRLSF biudžete. 

 

 

LRLSF Vykdomasis komitetas 

2017-01-21 

https://lrlsfdotnet.files.wordpress.com/2017/01/dalyviu-paraiska.doc
https://lrlsfdotnet.files.wordpress.com/2017/01/apeliacija.pdf

