
                                        PATVIRTINTA 

                                                                                              Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorės 

                                                           2017 m. lapkričio  ______d. 

                                                           įsakymu Nr.___________            

 

LIETUVOS AEROBINĖS GIMNASTIKOS „KALĖDINIO TURNYRO – 2017“ NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti aerobinę gimnastiką vaikų ir jaunimo tarpe. 

2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir stiprinti sportininkų sveikatą. 

3. Didinti sportininkų motyvaciją ir meistriškumą varžybiniais rezultatais. 

4. Išaiškinti geriausius Lietuvos aerobinės gimnastikos sportininkus, stiprinti aerobinės 

gimnastikos meistriškumą.  

II. VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

 varžyboms vadovauja JKKSC (Jonavos kūno kultūros ir sporto centras), 

 varžybas organizuoja  ir vykdo aerobinės gimnastikos klubas „Ieva“ ir  sporto klubas „Aero 

Gym“, 

 varžybų vyr. teisėja – Živilė Jefimenkė 

 varžybų koordinatorė – Jolanta Abramavičienė 

 varžybų vyr.sekretorė – Loreta Stasiulevičienė  

 

III.  LAIKAS IR VIETA 

 

2017 m. gruodžio 16 d. (šeštadienis) 

Jonavos kūno kultūros ir sporto centre (Vasario – 16-osios g. 1) 

 

 Aikštelės bandymas 08.30 – 11.30 

 Mandatinė komisija 10.00 – 11.00 

 Trenerių, teisėjų pasitarimas 11.00 – 11.30 

 Varžybų pradžia  12.00 

 

IV. DALYVIAI 

Kalėdiniame turnyre dalyvauja Lietuvos respublikos miestų, rajonų sporto mokymo įstaigų, klubų 

aerobinės gimnastikos komandos. 

A grupė – pagal FIG patvirtintus reikalavimus (MV, VV, MP, TR, GR): 

 V1 – vaikai 8 metai ir jaunesni (2009 m. ir jaunesni);  

 V2 – jaunučiai 9-11 metų (2008-2006 m.);  

 J1 – jauniai 12-14 metų (2005-2003 m.);  

 J2 – jaunimas 15-17 metų (2002-2000 m.);  

 S – suaugę 18 metų ir vyresni (1999 m. ir vyresni). 

B grupė – pagal LAF patvirtintus reikalavimus (MV, VV, MP, TR, GR): 

 ND1 – vaikai 8 metai ir jaunesni (2009 m. ir jaunesni);  

 ND2 – jaunučiai 9-11 metų (2008-2006 m.);  



 AG1 – jauniai 12-14 metų (2005-2003 m.);  

 AG2 – jaunimas 15-17 metų (2002-2000 m.);  

 SEN – suaugę 18 metų ir vyresni (1999 m. ir vyresni). 

 

   A grupė Šokio aerobika ir Step aerobika (AD, AS) – pagal FIG patvirtintus reikalavimus: 

 jaunimas 12-17 metų (2005-2000 m.);  

 suaugę 18 metų ir vyresni (1999 m. ir vyresni).  

Dalyvių skaičius rungtyje neribojamas. 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

Rungtys: 

 GR – penketas (5 sportininkai, neapriboti lyties atžvilgiu) 

 TR – trejetas (3 sportininkai, neapriboti lyties atžvilgiu) 

 MP – mišri pora (mergina ir vaikinas) 

 MV – merginų vienetas 

 VV – vaikinų vienetas 

 AD/ AS – grupinis pratimas - 8 sportininkai, lyties atžvilgiu be apribojimų.  

AD / AS komandos sud4tyje gali būti du arba trys dalyviai iš kitos amžiaus grupės. 

MP sudėtyje gali būti vienas (1) dalyvis, TR sudėtyje – vienas (1) dalyvis, GR sudėtyje – du (2) dalyviai 

iš kitos amžiaus grupės. 

VI. TEISĖJAVIMAS 

A grupė – pagal FIG patvirtintus reikalavimus  
MV, VV, MP, TR, GR, AD, AS (FIG 2017-2020 Code of Points).  

 

B grupė – pagal LAF patvirtintus reikalavimus MV, VV, MP, TR, GR,  

Visoms rungtims pagal LAF patvirtintus reikalavimus (2017 – 2020).  

Kiekvienas klubas turi turėti bent vieną teisėją su galiojančia nacionaline arba FIG teisėjo 

kategorija. 

VII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

Varžybos asmeninės A ir B grupėse. 

VIII. APDOVANOJIMAI 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Varžybų dalyviai nelaimėję 

prizinių vietų apdovanojami dalyvių medaliais.  

IX. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 

Dalyvių paramos įnašas varžyboms (LAF  ir FIG):  

  

MV, VV 12 eurų  

MP 20 eurų 

TR 30 eurų  

GR 50 eurų  

AS ir AD 80 eurų  



 

X. PARAIŠKOS 

Išankstines preliminarias paraiškas siųsti el. paštu: Loretai Stasiulevičienei loretastas@yahoo.com ir  

Živilei Jefimenkei – zivile.jefimenke@gmail.com iki lapkričio 27 dienos. 

Varžybų burtų traukimas vyks 2017 m. lapkričio 28 d.  

 

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

išbraukimai. 

XI. MANDATINĖ KOMISIJA 

2017 m. gruodžio 16 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val.  

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

Muzikos įrašus siųsti el. paštu zivile.jefimenke@gmail.com su nurodytu teisingu starto numeriu, po to 

kai bus atsiųsta varžybų eiga. Aikštelės bandymams turėti muzikos įrašus mp3 formatu USB laikmenoje 

arba kompaktiniame diske. 

XII. DALYVIŲ APRŪPINIMAS 

Varžybų dalyvių, trenerių ir teisėjų visas komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

Komandos vadovas ir treneris kelionės ir varžybų metu atsako už dalyvių saugumą.  

XIII. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Viešoji įstaiga „Ieva“, Chemikų 49 - 54, LT 55210, Jonava, kodas 302736502 

Varžybų vyr. teisėja Živilė Jefimenkė Tel.:  +370 61473895, el.paštas zivile.jefimenke@gmail.com  

Viešoji įstaiga „Aero Gym“, A. Kulviečio 21-10, LT 55210, Jonava, kodas 300562316 

Varžybų koordinatorė Jolanta Abramavičienė Tel.:  +370 682 13544, el.paštas: jolabr@takas.lt  

 

 

LAUKIAME JŪSŲ JONAVOJE!  

Org.komitetas 

 

 

 

mailto:loretastas@yahoo.com
mailto:zivile.jefimenke@gmail.com
mailto:zivile.jefimenke@gmail.com
mailto:zivile.jefimenke@gmail.com
mailto:jolabr@takas.lt

