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SPORTO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NUOSTATAI

I.

Bendroji dalis

1. Lietuvos laipiojimo sporto federacija (toliau LLSF), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės
aktais ir Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos (IFSC) nuostatais bei taisyklėmis, rengia
sporto varžybas.
2. Organizatorius, rengdamas sporto renginius ir varžybas, privalo numatyti priemones varžybų
dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams
(toliau visi kartu vadinami „renginio dalyviais“) apsaugoti.
3. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais
sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.
4. LLSF nėra atsakinga, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių,
nesusijusių su renginio organizavimu.
5. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys
veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, sporto renginys ir varžybos turi būti
nutraukiamos.
II. Sąvokos
7. Varžybų vyriausias teisėjas - atsakingas už visus varžybų organizavimo aspektus asmuo,
turintis galutinį balsą sprendžiant visas iškilusias problemas, ginčus. Jis organizuoja
teisėjų darbą ir užtikrina varžybų eigos atitikimą programai.
8. Vyriausias trasų statytojas – asmuo atsakingas už trasų statytojų komandos darbą ir visus
klausimus susijusius su varžybų trasomis. Atsakingas už savalaikį trasų kūrimą, techninį
palaikymą, valymą, apšilimo zonos paruošimą. Iškilus klausimams/problemoms ir/arba
atsitikus techniniams incidentams vyriausias trasų statytojas priima galutinį sprendimą.

III.

Saugumo reikalavimai sportininkams, treneriams, komandos nariams

9. LLSF rengiamuose sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti asmenys susipažinę su
LLSF patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos
nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią
dalyvauti tokio tipo varžybose.
10. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti varžybose asmenims, kurie
nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Laipiojimo
klubai ir sporto mokyklos yra tiesiogiai atsakingos už sportininkų sveikatos patikrinimo
kontrolę.
11. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra
susipažinę ir sutinka su šių nuostatų 9, 10 punktų keliamais reikalavimais, nevartoja jokių
draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų Antidopingo organizacijos uždraustų medžiagų.
12. Sportininkams prieš varžybas ir visų varžybų metu yra skiriamos pasirengimo varžyboms ir
atskiros poilsio zonos.

IV.

Saugumo reikalavimai teisėjams

13. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį teisėjai turi būti instruktuojami, supažindinami su
laipiojimo taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.
14. Teisėjas turi teisėjauti pagal LLSF ir IFSC nustatytas taisykles, pirmumą skirdamas varžybų
dalyvių sveikatai ir saugumui.
15. Teisėjas turi nuolat stebėti vykstančias varžybas.
16. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi nutraukti
varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą
nukentėjusiajam.

V.

Saugumo reikalavimai žiūrovams

17. Varžybų žiūrovams yra paskirtos stebėjimo vietos.
18. Organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą.
19. LLSF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:
19.1 įeiti į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar
psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti
naudojami kaip ginklai;
19.2. mėtyti į varžybų aikštę įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių
dalyviams;
19.3. mėtyti į varžybų aikštę įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių
dalyviams;
19.4. naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą laipiotojų, trenerių,
komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

19.5 varžybų ar kitų renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje
deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;
19.6 iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar
netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
VI.

Organizatorių teisės ir pareigos

20. Organizatorius savo nuožiūra nustato varžybas aptarnaujančių teisėjų skaičių.
21. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, kuris
kelia grėsmę renginio dalyvių saugumui.
22. Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų
prekiaujama stipriaisiais alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami.
23. Renginių metu neviršyti leistino garso lygio.
24. Varžybų vyriausias teisėjas kartu su vyr. trasų kūrėju priima visus sprendimus susijusius su
varžybų saugumu, įskaitant į leidimą pradėti ar stabdyti varžybas. Jie taip pat prieš varžybas
privalo apžiūrėti kiekvieną trasą ir patikrinti ar visos jos atitinka saugumo standartus.
25. Kiekviena varžybų trasa turi būti sukurta taip, kad nekiltų grėsmė:
25.1.
Susižeisti ją lipančiam dalyviui
25.2.
Sužeisti kitus dalyvius
25.3.
Sužeisti varžybų teisėjus bei žiūrovus
26. Varžybų trasoms keliami reikalavimai:
26.1. Po kiekviena lipama trasa privalo būti saugos čiužiniai. Saugos čiužinių dydį ir vietą
nustato vyriausias varžybų teisėjas ir vyriausias trasų statytojas. Tarpai tarp čiužinių, sudėtų
vienas šalia kito, privalo būti uždengti, siekiant išvengti krentančio dalyvio galūnių
patekimo į juos.
26.2. Privaloma kurti saugias trasas, kur kritimas būtų nepavojingas – atkreipti dėmesį į
galimą atsitrenkimą į sieną, kybius, tarpus tarp čiužinių. Nerekomenduojama statyti
pavojingų/aukštų šuolių jei dalyvio saugumas nėra pilnai užtikrintas. Jei trasa bendru
vyriausio varžybų teisėjo ir vyriausio trasų statytojo sprendimu yra įvertinama kaip
pavojinga, ji gali būti anuliuota.
26.3. Kiekvienoje trasoje privalo būti nurodyta startinė (pradinė) padėtis, tarpinis finišas
(bonus) ir galutinė trasos pabaiga (top). Apie tai dalyviai turi būti informuoti prieš
pradedant etapą, trasų aiškinimo metu.
27. Kiekviena trasa turi būti sukurta taip, kad:
27.1. lipant trasą atstumas tarp žemiausiai esančios dalyvio kūno dalies ir čiužinio nebūtų
daugiau kaip 3 metrai.
27.2. krisdamas dalyvis neturėtų galimybės susižeisti bei sutrukdyti ar sužeisti kitą dalyvį,
teisėją ar žiūrovą.
27.3.
joje nebūtų šuolių ant kybių, esančių žemiau nuo šuolio padėties.
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