
LIETUVOS  MEISTRŲ ČEMPIONATO  
 2022 02 05-06  

NUOSTATAI  
 

1. TIKSLAS ir UŽDAVINIAI 

1.1 Populiarinti lengvąją atletiką tarp veteranų. 

1.2 Skatinti veteranų pasiruošimą  varžyboms. 

2. LAIKAS ir VIETA 

2.1 2022 m. vasario mėn. 5-6 d.d.  

2.2   Klaipėdos miesto lengvosios  atletikos maniežas (Taikos pr. 54, Klaipėda) 

ir  (stadionas, Sportininkų g. 46). 

3. VARŽYBŲ RENGĖJAI 

3.1 Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos LAF, Lietuvos sporto meistrų asociacija “Penki žiedai” 

ir Klaipėdos miesto lengvosios atletikos veteranų sporto klubas „AŽUOLAS“. 

4. DALYVIAI 

4.1  Kviečiami dalyvauti sportininkai 35 metų ir vyresni. Jaunesni, nei 35 metų gali dalyvauti be 

konkurencijos.  

4.2 Kiekvienas dalyvis registruodamasis varžytis  patvirtina, kad  yra pakankamo fizinio 

pasirengimo, geros sveikatos būklės, todėl yra pasirengęs varžytis rungtyse, kuriose yra 

užsiregistravęs. Dalyvis privalo turėti galimybių pasą ir privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 

lygio respiratorių. 

 

5.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS: 
5.1 Nugalėtojai nustatomi taikant WMA  metinius  amžiaus koeficientus.  
5.2 Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais. Visiems dalyviams įteikiami diplomai. 

6.DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS: 
 Registracija internetu. Nuostatai ir kita informacija tinklalapiuose:   

https://sites.google.com/view/llav;  www.lengvoji.lt  

   Registracijos pradžia sausio mėn. 07 d.  

   Registracijos pabaiga vasario mėn.  04 d. 10.00 val. 

Startinis mokestis  10 Eur ir po  2 EUR už kiekvieną  rungtį. 
Vertinant besikeičiančią epidemiologinę situaciją mokestis turi būti pradėtas pervesti  tik  vasario 

01 - 04 dienomis į -  KLAIPĖDOS M.LENGV.ATLETIKOS VETERANŲ SPORTO KLUBAS ĄŽUOLAS,  

a/s LT66 7300 0100 0230 5043.  

7. Programa: 

 Moterys ir vyrai: 1_60 b/b, 2_60 m, 3_ 200m, 4_400m, 5_1000 m, 6_800m, 7_3000 m, 8_kartis, 

9_šuolis į aukštį, 10_šuolis į tolį , 11_trišuolis, 12_rutulio stūmimas , 13_svarstis 14_kūjis. 

15_septynkovė vyrai, 16_ penkiakovė moterys . 

Vyrams -septynkovės pradžia vasario 05d.  Pagrindinės varžybos pradedamos vasario 06 d.  

Preliminarus varžybų tvarkaraštis pridedamas prie šių nuostatų,  galutinis tvarkaraštis bus 

paskelbtas 2022 m.  vasario mėn. 04 d. 10.00val.  įvertinus epidemiologinę situaciją ir oro 

sąlygas.  

Papildoma informacija:   Žiedūna Bielinienė , tel.+370 670 21142, +370 685 18308  

el.p. zieduna@bielinis.net    
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