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1. Apžvalga 
Lietuvos studentų sporto asociacija yra vienintelė (toliau – LSSA) Tarptautinės universitetinio sporto 

federacijos (toliau – FISU) pripažinta Nacionalinė universitetinio sporto federacija (toliau – NUSF), kuri dalyvavimui 
pasaulio vasaros universiadoje (toliau – Universiada) gali: 

1.1. pateikti paraišką dalyvavimui; 
1.2. formuoti Lietuvos studentų sportinės rinktinės sudėtį. 
Norint kad Lietuvos sportinė delegacija atstovaudama Lietuvą pasiektų aukštus sportinius rezultatus 

LSSA formuodama rinktinę glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos universitetų sporto centrų/katedrų vadovais,  
sporto šakų federacijomis, Kūno kultūros ir sporto departamentu (KKSD), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), 
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK). 

Universiada yra vienas iš svarbiausių universitetų sportininkų 2017 metų renginių. LSSA yra nustačiusi 
tam tikrus atrankos kriterijus norintiems atstovauti Lietuvą:  

1.3. Rinktinės formavimo santrauka: 
1.3.1. LSSA informavimas sporto šakų federacijas (2017 m. vasaris); 
1.3.2. Sporto šakų pretendentų pateikimas (2017 m. balandis); 
1.3.3. Atrinktų kandidatų duomenų surinkimas (2017m. gegužė); 
1.3.4. LSSA vykdo pretendentų registravimą į Universiados sistemą (2017 m. birželis); 
1.3.5. Pretendentų normatyvų įvykdymo laikotarpis (iki 2017 m. liepos); 
1.3.6. Lietuvos studentų nacionalinių rinktinių sudarymo komisijos pirmininkas pateikia galutinį 

Lietuvos studentų rinktinės sąrašą tvirtinimui LSSA vykdomajam komitetui (2017 m. liepa); 
 

2. LSSA/FISU Studento statuso kriterijai 
Studentas norintis būti įtrauktas į Lietuvos sportinės delegacijos pretendentų /rinktinės sąrašą turi 

atitikti šiuos kriterijus:  
2.1. Studentas turi turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; 
2.2. Visi studentai (išskyrus krepšinio turnyro žaidėjai) turi būti gimę tarpe 1989.01.01.–1999.12.31.; 
2.3. Visi krepšinio turnyro žaidėjai turi būti gimę tarpe 1993.01.01.–1999.12.31.; 
2.4. Studijų metais laikomas rugsėjo – birželio mėn. laikotarpis; 
2.5. Studentas turi būti pilnai registruotas Universiteto (ar kitos mokymo įstaigos, kurios diplomas yra 

pripažintas aukštojo mokslo diplomu) sąrašuose kaip asmuo turintis studento statusą; 
2.6. Studentas nutraukęs studijas neturi studento statuso; 
2.7. Studentas, 2016 metais pabaigęs universitetą ir gavęs aukštojo mokslo diplomą (pateikia diplomo 

kopiją) yra tinkamas būti pretendentu ir /ar studentų rinktinės nariu; 
 

3. Atrankos koncepcija 
2017 metų Universiada tai sporto renginys, kuriame dalyvavimui atrenkami tik aukščiausio lygio studentai 

sportininkai. FISU normatyvų įvykdymas dar nėra atrankos garantijos kriterijus. Patvirtintos rinktinės nariai privalo 
pasirašyti LSSA sutartį dėl bendros tvarkos ir taisyklių laikymosi. Nepasirašę, ar nesilaikantys pasirašytos sutarties 
ar negarbingai kovojantys atletai ne tik bus pašalinami iš rinktinės, bet ir turės apmokėti visas susijusias su jų 
dalyvavimu išlaidas. 

Normatyvų įvykdymas 
3.1. LSSA yra nustačiusi savo atrankos kriterijus ir normatyvus, kurie yra aukštesni nei FISU 

minimalūs normatyvai, tad FISU pateikiami minimalaus standarto atitikimas nėra garantinis 
atrankos kriterijus; 

3.2. Normatyvų įvykdymo laikotarpis yra laikomas nuo 2017 metų sausio iki liepos mėn.; 
3.3. LSSA pasilieka teisę atrenkant sportininkus neįtraukti sportininkų į rinktinę, kurie neatitinka 

pateikiamus standartus (normatyvus); 
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3.4. Federacija (ar kitas subjektas, kuris pateikia pretendentus) turi garantuoti, kad sportininkas yra 
informuotas apie galimybę dalyvauti universiadoje ir atrinkus į rinktinę sutinka dalyvauti savo 
noru; 

3.5. Federacija (ar kitas subjektas, kuris pateikia pretendentus) pateikdama kandidatų sąrašus turi 
garantuoti, kad sportininkas nėra traumuotas ir pajėgus pasiekti jam keliamus sportinius 
rezultatus; 

3.6. Jeigu yra daugiau nei vienas sportininkas įvykdęs normatyvus, LSSA kartu su federacija atrenka, 
kuris sportininkas patenka į rinktinę; 
 

4. Finansavimas ir kitos išlaidos 
4.1. LSSA kartu su sporto šakų federacijomis pagal FISU pateiktas kvotas atrenka/ paskiria komandos 

vadovus, trenerius, personalą, kurie universiadoje atsako už sportininko sportiniu rezultatus. 
4.2. Patvirtintos rinktinės nariams LSSA apmoka avia bilieto, FISU ir dalyvavimo mokesčius; sportinės 

ekipiruotės išlaidas; 
 

5. Lengvosios atletikos normatyvai: 
 
 

Normatyvas Normatyvas
100 m 10,53 11,60
200 m 21,13 23,56
400 m 46,75 53,40
800 m 1:50,96 2:04,33
1500 m 3:42,31 4:20,87
5000 m 14:17,29 16:47,47
10,000 m 29:40,32 34:15,33
Pusmaratonis 1:06:25 1:16,19
3000 m kliūtinis bėgimas 8:50,43 10:06,75
100 m b/b/110 m b/b 13,96 13,23
400 m b/b 51,00 58,71
Šuolis į aukštį 2,20 1,80
Šuolis į aukštį su kartim 5,30 4,18
Šuolis į tolį 7,70 6,29
Trišuolis 15,97 13,25
Rutulio stūmimas 18,45 16,18
Disko metimas 57,32 51,99
Kūjo metimas 71,79 63,98
Ieties metimas 76,09 48,95
Septinkovė 5533
Dešimtkovė 7268
20 km sportinis ėjimas 1:25:29 1:37:31
4x100 m 43,76 48,59
4x400 m 3:14,19 3:48,81

Rungtis
Vyrai Moterys
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6. Dokumentacija 
Dalyvavimui universiadoje iki liepos mėn. turi būti pateikta informacija (nepateikus dokumentų iki termino, 
studentas nebus įtrauktas į rinktinės sudėtį): 

6.1. Pilnai užpildyta ir universiteto antspaudu patvirtinta studento statuso forma (Eligibility form); Tik 
užpildyta ir neantspauduota forma nesiskaito pilnai užpildyta ir bus grąžinta sportininkui; 

6.2. Elektroninė dokumentinė foto nuotrauka; 
6.3. Paso kopija (pasas turi galioti ne trumpiau nei iki 2018.03.02.) 
6.4. Informacinis failas- kuriame pateikia išsamią informaciją (ūgis, svoris, aprangos dydžiai, rezultatai 

ir kt.) 
6.5. Visi dokumentai su asmenine informacija yra naudojama tik duomenų, susijusių su dalyvavimu 

pasaulio vasaros universiadoje suvedimui, vėliau dokumentai sunaikinami. 


