2018-2019 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

VIRVĖS TRAUKIMAS
I. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
1. Finalinės varžybos vykdomos 2019 m. gegužės 3/4/5 d. Meškuičių gimnazijoje, Stoties
g. 16, Meškuičiai, Šiaulių rajonas.
1.1. Svėrimas 9–11 val.;
1.2. Varžybų atidarymas 12.00 val.;
1.3. Varžybų pradžia 12.30 val.;
1.4. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 17.30 val.
II. DALYVIAI
2. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklos.
3. Dalyvių amžius: ne jaunesni kaip 12 metų.
4. Komandos gali būti mišrios, sudėtis – nuo 7 (min.) iki 10 (maks.) mokinių (merginų ir
vaikinų).
5. Varžybos vykdomos vienoje svorio kategorijoje – 560 kg, tačiau jei komandos sudėtyje
yra merginų, tai už kiekvieną komandoje esančią merginą prie bendro komandos svorio (560 kg)
papildomai pridedama 10 kg (jei komandoje yra viena mergina, komanda gali sverti iki 570 kg, jei
dvi merginos – 580 kg). 580 kg – tai yra paskutinė komandos svorio riba, jei komandoje yra dvi ir
daugiau merginų. Atsarginis dalyvis kartu su komanda nesveriamas. Jis sveriamas tik keitimo metu
ir tik tada, jei yra lengvesnis už keičiamą dalyvį. Keisti galima mergaitę į mergaitę, berniuką į
berniuką.
6. Komanda visų varžybų metu keitimą gali atlikti tik vieną kartą.
III. PROGRAMA
7. Komandos suskirstomos į pogrupius svėrimo metu.
8. Pogrupiuose varžybos vyksta 1 rato sistema, kur komandos tarpusavyje 2 kartus traukia
virvę.
9. Komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimus 2:0, įskaitomi 3 taškai, pralaimėjusiai – 0
taškų.
9.1. Jei komandos tarpusavio susitikimą baigė lygiosiomis 1:1, abiem komandoms įskaitoma
po 1 tašką.
10. Dalyviai varžosi su sportine apranga ir lauko batais (gali būti kareiviški batai).
10.1. Prieš kiekvieną traukimą avalynė bus tikrinama;
10.2. Metalinės batelių nosys, išsikišantys iš batelio smaigaliai ar vinys neleidžiami.
10.3. Bato kulnas turi būti ne aukštesnis kaip 25 mm, metalinė plokštelė ne storesnė kaip 6
mm ir ne platesnė už kulną (tai yra neturi išsikišti).
11. Virvėje neturi būti mazgų ar ko nors kito, už ko galima nusitverti. Virvės storis nuo 100
iki 125 mm, ilgis 33,5 metro.
12. Juostelės ar žymės pritvirtinamos taip, kad teisėjas galėtų jas lengvai pataisyti virvei
išsitempus ar susitraukus.
13. Virvės žymėjimas lauko (ant žolės) virvės traukimo varžybose:
13.1 viena juostelė ar žymė – virvės centre;
13.2 dvi juostelės ar žymės, kiekviena jų – 4 metrai į abi puses nuo centrinės žymės
(traukimo ilgis 4 metrai);
13.3 dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų – 5 metrai į abi puses nuo centrinės žymės;
13.4. žymės, išvardytos 13.1, 13.2, 13.3 punktuose, turi būti skirtingų spalvų.
IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
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14. Jei varžybos vyksta 4 pogrupiuose, į sekantį etapą patenka I–III vietas pogrupyje
iškovojusios komandos, jei varžybos vyksta 6 pogrupiuose, į sekantį varžybų etapą patenka I–II
vietas užėmusios komandos, iš viso – 12 komandų + keturios (4) III vietas pogrupiuose užėmusios
komandos. Keturios (4) III vietas užėmusios komandos atrenkamos lyginant jų iškovotų taškų
sumas, jei šis rodiklis vienodas, pirmenybė teikiama komandai, kurios bendras komandos svoris yra
mažesnis, jei ir šis rodiklis sutampa – į aukštesnį etapą patenka komanda, kuri turi mažiau įspėjimų.
15. Išaiškėjus 16 komandų, toliau varžybos vykdomos 1 minuso olimpine sistema, t. y.
komanda, pralaimėjusi tarpusavio susitikimą 2:0, iš varžybų pasitraukia.
16. Jei komandos tarpusavio susitikime turi lygiąsias 1:1, burtų būdu išsiaiškinus traukimo
pusę, varžomasi trečią – lemiamą kartą.
V. PARAIŠKOS
17. Komandos mokytojai (vadovai), atvykę į varžybas, pagal bendruosiuose nuostatuose
nurodytus reikalavimus teisėjų kolegijai pateikia vardines paraiškas ir mokinių pažymėjimus.
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