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NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – populiarinti atskirų jėgos trikovės veiksmų rungtis, kultūrizmo ir kūno rengybos sportą Vilniaus
regione, kaip sveiką gyvenimo būdą ir labiausiai efektyvią priemonę sveikatinant visuomenę.
Skaičiuojamas Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjungos (toliau – Sąjungos) sportininkų, trenerių ir
klubų reitingas leis įvertinti sportininkų meistriškumą, trenerių produktyvų darbą su sportininkais, sporto ir
sveikatingumo klubų aktyvumą, dalyvaujant atskirų jėgos trikovės veiksmų, kultūrizmo ir kūno rengybos
varžybose.
II. REITINGO DALYVIAI
Reitinge gali dalyvauti sportininkai, kurie yra Sąjungos nariai arba atstovauja Sąjungos nariais esančius klubus
ir yra sumokėję metinį nario mokestį Sąjungai. Sportininko, atstovaujamas klubas nustatomas tik pagal varžybų
registracijos protokolą.
Sportininko Reitingas skaičiuojamas, jei per kalendorinius metus sportininkas dalyvavo bent vienose Sąjungos
organizuojamose varžybose.
III. REITINGO SUDARYTOJAI
Reitingo nuostatus sudaro, koreguoja bei skaičiavimus atlieka Sąjungos taryba.
IV. SPORTININKŲ REITINGO SKAIČIAVIMAS
Sportininkų taškai už iškovotas vietas atskirų jėgos trikovės veiksmų (toliau – jėgos), kultūrizmo ir kūno
rengybos (toliau – kultūrizmo) varžybose skaičiuojami pagal sudarytą taškų lentelę Nr. 1 už pelnytas I–VI
vietas sekančiai:

Lentelė Nr. 1
Varžybos/Vieta
IFBB Lietuvos suaugusiųjų čempionatas
IFBB Lietuvos taurė
IFBB jaunimo ir veteranų pirmenybės
Savickas Classic
Vilniaus pirmenybės
Vilniaus taurė
Summer Gym trijų veiksmų varžybos
Iron Muscles štangos spaudimo varžybos
Štangos spaudimo varžybos „Kalėdinė taurė“
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Absoliučiam nugalėtojui papildomai skiriama taškų:
Lietuvos čempionate 17,
Lietuvos taurės varžybose 16,
Lietuvos pirmenybėse 15,
Vilniaus pirmenybėse 10,
Vilniaus taurės varžybose 9.
Sportininkų Reitingas išskiriamas į dvi grupes: jėgos ir kultūrizmo.
V. KLUBŲ REITINGO SKAIČIAVIMAS
Klubų Reitingas nustatomas pagal varžybų rezultatus sumuojant komandų taškus.
Klubų Reitingas yra bendras, sumuojant sportininkų iškovotus taškus už jėgos ir kultūrizmo varžybas.
VI. TRENERIŲ REITINGO SKAIČIAVIMAS
Trenerių Reitingas skaičiuojamas pagal jų auklėtinių/sportininkų iškovotas vietas, kurios įvertinamos taškais
(žr. taškų lentelę Nr. 1).
Trenerių Reitingas išskiriamas į dvi grupes: jėgos ir kultūrizmo.
VII. REZULTATŲ SKELBIMAS
Kultūrizmo sportininkų Reitinge surinkus vienodą taškų sumą, aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kuris
einamaisiais metais yra užėmęs aukštesnę vietą aukštesnės klasifikacijos varžybose. Varžybų klasifikacija nuo
žemiausios iki aukščiausios: Vilniaus taurė, Vilniaus pirmenybės, Savicko Classic, Lietuvos jaunimo ir veteranų
pirmenybės, Lietuvos taurė, Lietuvos čempionatas.
Atskirų jėgos trikovės veiksmų varžybose sportininkams surinkus vienodą taškų sumą, aukštesnę vietą
užimsiantis dalyvis išaiškinamas pagal WILKS taškus.
Reitingo rezultatai skelbiami vieną kartą per metus (po paskutiniųjų varžybų einamaisiais metais) Sąjungos
internetiniame puslapyje www.kfsajunga.lt
VIII. APDOVANOJIMAI
Didžiausią taškų sumą per kalendorinius metus surinkę sportininkai, treneriai (jėgos ir kultūrizmo) bei klubai
apdovanojami Sąjungos ir reitingo rėmėjų įsteigtais prizais. Apdovanojimo ceremonija vyksta per Sąjungos
suvažiavimą.

