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LIETUVOS VANDENS SLIDININKŲ IR VANDENLENTININKŲ FEDERACIJOS 
VANDENLENČIŲ TRAUKIAMŲ LYNU 

LIETUVOS ČEMPIONATO NUOSTATAI 
 
 
Bendrieji nuostatai 
 
Taisyklių taikymas: 
Taisyklės taikomos Lietuvos Vandenlenčių Čempionatui ir visiems LVSVF organizuojamiems 
renginiams. 
 
Išimtys: 
Nesant galimybei taikyti šių taisyklių, vyriausiasis teisėjas kartu su teisėjų dauguma gali priimti 
reikiamus pakeitimus. Visi pakeitimai bus pranešti dalyviams per komandų kapitonų arba 
dalyvių susirinkimą ir viešinat pakeitimus internete. 
  
Dopingo testas: 
Visi dalyviai turi sutikti su dopingo kontrolės taisyklėmis. Visos taisyklės taikomos  IWWF 
federacijos nustatytu viešu raštišku pranešimu. 
 
Nesportinis elgesys: 
Bet kuris dalyvis ar jo atstovas gali būti baudžiamas už nesportinį elgesį prieš, per ar po 
varžybų, jei jo atlikti veiksmai prieštarauja LVSVF nuostatams.  
Nesportinis elgesys apima, bet neapsiriboja: nepadoriu žodynu, viešais išpuoliais, neatliekant 
savo maksimalaus sportinio pasirodymo, atsisakymo atlikti savo funkcijas, alkoholio vartojimu 
varžybų metu, varžymosi apsimetus kitu asmeniu ar slepiant rimtas traumas. 
Už nesportinį elgesį baudžiama diskvalifikavimu arba tam tikrais atvejai pinigine bauda. 
Visi nesportinio elgesio ginčai sprendžiami teisėjų komisijos ir turi būti patvirtinti daugumos, 
teisėjų komisijoje.  
 
Saugumo nuostatai 
 
Visi LVSVF renginiai turi turėti vyriausiąjį varžybų atstovą iš LVSVF, kuris atsakingas už viso 
renginio saugumą ir sklandžią renginio eigą. 
 
Vyriausias teisėjas ir LVSVF atstovas privalo pasirūpinti, jog varžybos vyktų kuo saugiau ir būtų 
užtikrintas dalyvių saugumas. 
 
Varžybų organizatorius yra atsakingas už visas įvykusias traumas varžybų metu, jei jos įvyko 
renginio metu, naudojat organizatoriaus valdomą turtą. 
 



 

 

Pirmos pagalbos komanda privalo būti pasiruošusi gelbėjimui iš vandens ir suteikti pirmąją 
pagalbą. Gelbėjimo valtis/kateris yra privalomas visiem LVSVF renginiams. 
 
Visi dalyviai privalo varžytis pagal savo galimybių ribas ir atsako už savo riziką.  
 
Dalyvis yra atsakingas už savo asmeninę įrangą. Visa įranga yra tvirtinama vyriausiojo teisėjo 
ir LVSVF atstovo. 
 
Vandenlentės turi plūduriuoti, kitaip jos netinkamos naudoti. 
 
Visi dalyviai privalo mūvėti smūgius sulaikančią liemenę. 
 
Varžybų metu, visi dalyviai privalo mūvėti šalmą.  
 
Varžybų plaukimo metu bet kokia elektroninė komunikacija yra draudžiama. 
 
Varžybų metu pilotuoti dronus galima tik su vyriausiojo teisėjo patvirtinimu 
 
Kategorijos 
 
U11 – 11 ir mažiau metų. 
U15 – 15 ir mažiau metų. 
U19 - 19 ir mažiau metų. 
Atviras Vyrai. Nėra amžiaus ribojimo. 
Atviras Moterys. Nėra amžiaus ribojimo. 
+30 – 31 Ir daugiau metų. 
+40 – 41 Ir daugiau metų. 
 
Sportininkai gali pasirinkti varžytis jiems tinkančioje klasėje. Pvz.: sportininkas varžybų metu 
esantis 18 metų gali dalyvauti U19 arba Atviroje kategorijoje. Tas pats galioja visoms 
kategorijoms. 
 
Varžybų organizatorius kartu su LVSVF atstovu pasirūpina patikrinti visų dalyvių amžių 
patvirtinančius dokumentus. 
 
Vienoje amžiaus kategorijoje dalyvauja nemažiau 4 dalyvių. Esant mažiau dalyvių kategorijos 
bus jungiamos vyriausiojo teisėjo ir LVSVF atstovo sprendimu. 
 
Startų tvarka 
 
Vyriausias teisėjas pasirūpina, jog kvalifikacinių raundų startų pozicijos būtų teisingai 
subalansuotos, atsižvelgiant į sportininkų galimybes. Kvalifikaciniai raundai nusprendžia 
tolimesnę sportininko starto poziciją. 
 
Sportininkai nepatekę į kitą etapą, paklius į Paskutinio Šanso Kvalifikaciją (ang.: Last Chance 
Qualification) 
 



 

 

Finale sportininkai turės du bandymus.  
 
Sportininkui laiku nepasirodžius prie starto linijos vyriausiasis teisėjas gali diskvalifikuoti 
sportininką. Esant aiškiai priežasčiai startas gali būti atidėtas iki 4 min. terminui. 
 
Varžybų erdvė 
 
Varžybų organizatorius pasirūpina aiškiu varžybų planu ir žymėjimu varžybų zonoje. 
 
Varžybų organizatorius pasirūpina, jog varžybų zonoje nebūtų jokių pašalinių daiktų. 
 
Varžybų teisėjų bokštelis turi būtį įrengtas taip, jog teisėjai geriausiai matytų varžybų trasą. 
 
Visa varžybų infrastruktūra turi būti patvirtinta vyriausio teisėjo ir LVSVF atstovo. 
 
Virvių ilgiai 
 
Vyriausias teisėjas užtikrina, jog būtų naudojamas tinkamas virvės ilgis. 
 
Varžybų metu keisti virvę ar vairalazdę yra draudžiama. 
 
Varžybų nugalėtojai 
 
Varžybų nugalėtojas skaitomas tas dalyvis kuris bendroje įskaitoje surinko daugiausiai taškų 
ir laikėsi varžybų taisyklių 
 
Protestai 
 
Protestai turi būti pristatyti vyriausiajam teisėjui ne vėliau kaip 15 min. nuo skundžiamo 
įvykio. Visi protestai pristatomi raštu. 
 
Protestai svarstomi tik dėl taisyklių pažeidimų ar kitų dalyvio rezultatą galinčių paveikti 
veiksnių. Nesutikimas su rezultatu – neskundžiamas. 
 
Esant reikalui pakartoti varžybų plaukimą dėl plaukimo metu atsiradusių kliūčių, dalyvis 
privalo nedelsiant nutraukti savo plaukimą, iškelti ranką ir prašyti pakartojimo.  
 
Jokios video medžiagos peržiūros nesuteikia galimybės keisti teisėjų sprendimo. 
 
Tvarkaraščio pakitimai 
 
Tvarkaraščio pakitimai per varžybas galimi tik esant neįprastoms oro sąlygoms, sugedus ar 
sulūžus varžybom skirtai įrangai ar esant kitiem saugumo pažeidimams. Visi pakitimai turi būti 
pranešami per dalyvių susirinkimą. 
 
Tik finaliniai plaukimai įvardija varžybų nugalėtojus. Kvalifikaciniai rezultatai to neužtikrina. 
 



 

 

Esant nepaprastom sąlygom (oro, saugumo, kita..), vyriausiasis teisėjas kartu su LVSVF atstovu 
gali skirti papildomą finalinį plaukimą apie kurį turi pranešti dalyvių susirinkime. 
  


