LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBŲ
SAUGUMO TAISYKLĖS
I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos LAF lengvosios atletikos varžybas vykdo vadovaudamasi šiais pagrindiniais
dokumentais:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301
„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
1.2. Tarptautinės lengvosios atletikos varžybų taisyklės (toliau „TVT“, tikslintos 2019 m. lapkričio
1 d., anglų k.1).
1.3. Lietuvos LAF varžybų reglamentas2.
1.4. Lietuvos sporto įstatymas.
2. Visose LLAF vykdomose varžybose LLAF direktoratas skiria varžybų techninį delegatą, kuris
atsakingas už varžybų arenos, metimų ir šuolių sektorių, varžybų įrangos ir įrankių atitikimą saugos
ir tarptautinių varžybų taisyklėms.
BĖGIMO IR SPORTINIO ĖJIMO VARŽYBOS, VYKDOMOS NE
SPORTO BAZĖSE
3. Už dalyvių ir žiūrovų saugumą varžybų vykdymo metu atsakingas vyriausiasis varžybų teisėjas,
paskirtas varžybas rengiančios organizacijos.
4. Vyr. varžybų teisėjas, vykdydamas varžybas, vadovaujasi tarptautinių varžybų taisyklių 7
skyriaus 230 taisykle, 8 skyriaus 240 taisykle, 9 skyriaus 250 taisykle.
5. Vyr. varžybų teisėjas privalo:
5.1. Parinkti varžybų vietą, atitinkančią visoms saugumo normoms;
5.2. Varžybų vietoje numatyti saugiausias zonas, skirtas žiūrovams;
5.3. Atitverti sportinio ėjimo, bėgimo trasą. Jei nėra tokių galimybių, atitverti
pavojingiausius trasos ruožus;
5.4. Užsakyti greitosios pagalbos automobilį (-ius) ar reanimobilį (-ius), kurie budėtų visų
varžybų metu ir jei, jei reikalinga, lydėtų varžybų dalyvius sportinio ėjimo ar bėgimo
metu;
5.5. Suderinti su kelių policija ir saugumo tarnybomis dėl automobilių eismo apribojimo
varžybų vykdymo metu;
5.6. Numatyti saugias automobilių parkavimo vietas.
II.

III.
VARŽYBOS UŽDAROSE PATALPOSE
6. Už dalyvių ir žiūrovų saugumą arenoje atsakingas sporto bazės šeimininkas ir varžybų vyriausiasis
teisėjas.
7. Varžybos vykdomos vadovaujantis sporto bazės saugos taisyklėmis ir ankščiau minėtais norminiais
dokumentais.
8. Vyriausiasis varžybų teisėjas, vykdantis varžybas, turi žinoti ir mokėti taikyti praktikoje
tarptautinių varžybų taisyklių (TVT) reikalavimus:
8.1. Saugumas ir bendra tvarka arenoje – TVT, VI dalis, 210-211 taisyklės;
8.2.Bėgimo ir ėjimo rungtys – TVT, 160-167, 212-214, 230 taisyklės;
8.3.Barjerinio bėgimo rungtys – TVT, 168 taisyklė, 214-216 taisyklės;
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8.4.Estafetinis bėgimas – TVT, 217 taisyklė;
8.5.Vertikalūs šuoliai (šuolis į aukštį, šuolis su kartimi) – TVT, 218-219 taisyklės;
8.6.Horizontalūs šuoliai (šuolis į tolį, trišuolis) – TVT, 220 taisyklė;
8.7.Rutulio stūmimo rungtis – TVT, 221 taisyklė;
8.8.Daugiakovės rungtys – TVT, 223 taisyklė.
9. Vyriausiasis varžybų teisėjas privalo pasirūpinti, kad visų varžybų metu varžybų vietoje budėtų
medicinos personalas.
IV. VARŽYBOS STADIONE
10. Už dalyvių ir žiūrovų saugumą stadiono arenoje atsakingas sporto bazės šeimininkas ir varžybų
vyriausiasis teisėjas.
11. Varžybos vykdomos vadovaujantis sporto bazės saugos taisyklėmis ir ankščiau minėtais norminiais
dokumentais.
12. Vyriausiasis varžybų teisėjas, vykdantis varžybas, turi žinoti ir mokėti taikyti praktikoje
tarptautinių varžybų vykdymo taisyklių (TVT) reikalavimus:
12.1. Saugumas ir bendra tvarka arenoje – TVT, 140 taisyklė;
12.2. Bėgimų ir ėjimo rungtys – TVT, 160-167 ir 230 taisyklės;
12.3. Barjerinio bėgimo rungtys – TVT, 168 taisyklė;
12.4. Kliūtinio bėgimo rungtys – TVT, 169 taisyklė;
12.5. Estafetinio bėgimo rungtys – TVT, 170 taisyklė;
12.6. Saugumas aikštėje – TVT, 180 taisyklė;
12.7. Vertikalūs šuoliai – TVT, 181-183 taisyklės;
12.8. Horizontalūs šuoliai – TVT, 184-186 taisyklės;
12.9. Metimų rungtys – TVT, 187-193 taisyklės;
12.10. Daugiakovės rungtys – TVT, 200 taisyklė.
13. Vyriausiasis varžybų teisėjas privalo pasirūpinti, kad visų varžybų metu varžybų vietoje budėtų
medicinos personalas.
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