
 

 

 

                          
 

 

TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ KŪRIMO KONKURSO 

„SPORT SHORTS” NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), kartu su Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto 

centru, Sporto kino festivalio rėmuose, organizuoja trumpametražių sporto filmų konkursą “SPORT 

SHORTS” tema „Integracija per sportą” (toliau – Konkursas). 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

2. Paskatinti kūrėjus kurti filmus sporto tematika ir gilintis į jo teikiamas galimybes, nagrinėti 

visuomenei aktualias problemas. 

3. Skatinti visuomenę per vaizduojamąjį meną pažinti įvairias sporto puses. 

4. Skatinti kūrėjus atskleisti sporto ir kultūros sąsajas. 

5. Kuriamuose trumpametražiuose konkursiniuose filmuose sportą ir fizinį aktyvumą vaizduoti kaip 

priemonę, kuri gali padėti kurti tvaresnę, draugiškesnę, vientisesnę ir sveikesnę visuomenę, bei kuria galima 

spręsti visuomenėje kylančius iššūkius: tautinę, religinę, rasinę, lytinę ir kt. atskirtis.

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti visi norintys, Lietuvos ir kitų šalių atstovai.  

7. Vienas asmuo gali būti keliose kūrybinėse grupėse.  

8. Narių skaičius komandoje – neribotas. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkurso trukmė: 2018 m. balandis – 2018 m. gruodis. 

10. Konkurso etapai: 

10.1. parengiamasis: Konkurso nuostatai ir registracijos anketa skelbiami Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto svetainėje www.ltok.lt ir VU Sveikatos ir sporto centro svetainėje www.ssc.vu.lt; 

10.1.1. registracijos trukmė – iki 2018 m. rugsėjo 14 d. Registracijos anketas siųsti el. paštu 

sportshorts@ssc.vu.lt 

10.2. pagrindinis: 

10.2.1. filmo kūrimas; 

10.2.2. sukurto filmo pateikimas MP4 formatu; 

10.2.3. komisijos vertinimai. 

10.3. baigiamasis: 

10.3.1. komisijos atrinktų filmų pristatymas visuomenei Sporto kino festivalio metu; 

10.3.2. žiūrovų balsavimas; 

10.3.3. konkurso rezultatų apibendrinimas ir skelbimas; 

10.3.4. laimėtojų apdovanojimas prizais.
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11. Reikalavimai filmui: 

11.1. filmas turi atitikti konkurso temą; 

11.2. filmo trukmė – 2-15 min.; 

11.3. filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima 

teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija; 

11.4. konkursui teikiamas filmas gali būti sukurtas savarankiškai arba padedant kino profesionalams, 

režisūrą, meną studijuojantiems studentams įvairių kūrybinių užsiėmimų metu; 

11.5. jei konkursui pateikiamas filmas ne lietuvių kalba, būtini titrai anglų kalba; 

11.6. filmo kūrėjai gali laisvai pasirinkti kuriamo filmo žanrą; 

11.7. konkursinėje programoje gali dalyvauti filmai, kurie buvo sukurti ne ankščiau nei 2016 m.; 

11.8. filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką 

ir kt.; 

11.9. filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi 

atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 

12. Filmo pateikimas: 

12.1. filmas konkursui turi būti atsiųstas el. paštu sportshorts@ssc.vu.lt, naudojantis Wetransfer arba 

Dropbox programų pagalba iki 2018 metų spalio 20 d., 17 val. Pateiktas pavėluotai arba 

neatitinkantis konkurso nuostatų filmas nebus vertinamas; 

12.2. viena kūrėjų grupė gali pateikti vieną filmą; 

12.3. kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose nuostatuose 

paminėtomis sąlygomis. 

 

13. Vertinimas: 

13.1. filmus vertins komisija ir žiūrovai; 

13.2. sukurtus filmus vertins komisija, kurią sudarys sporto ir kino specialistai; 

13.3. komisijos sudėtis bus paskelbta lapkričio mėn. LTOK www.ltok.lt ir VU Sveikatos ir sporto 

centro www.ssc.vu.lt svetainėse: 

13.3.1. komisija iki 2018 m. gruodžio mėn. 1 d. peržiūrės filmus, įvertins juos pagal vertinimo 

kriterijus ir skirs apdovanojimą komandai laureatei. Komisijos sprendimas protokoluojamas. 

13.4. žiūrovai po konkursinių filmų peržiūros bus kviečiami balsuoti už labiausiai jiems patinkantį 

filmą: 

13.4.1. balsavimas vyks po filmo peržiūros, užpildant Sporto kino festivalio organizatorių išdalintas 

anketas; 

13.4.2. festivalio metu daugiausia žiūrovų balsų sulaukusio filmo kūrėjų komanda bus apdovanota, 

remiantis balsavimo  rezultatais; 

13.5. Konkursui pateiktų ir reikalavimus atitinkančių filmo vertinimo kriterijai: 

13.5.1. atitikimas temai; 

13.5.2. idėja; 

13.5.3. temos atskleidimas; 

13.5.4. originalumas. 

 

14. Apdovanojimai: 

14.1. konkurso komisijos išrinkta kūrybinė komanda laureatė apdovanojama 1000 Eur piniginiu 

prizu; 

14.2. daugiausiai žiūrovų balsų surinkusi kūrybinė komanda laureatė apdovanojama 1000 Eur 

piniginiu prizu; 

14.3 laureatai apdovanojami Sporto kino festivalio metu. 

 

15. Filmai, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, yra nesvarstomi vertinimo komisijoje bei 

neįtraukiami į festivalio programą. 

 

16. Konkurso rezultatai skelbiami tinklalapiuose www.ltok.lt ir www.ssc.vu.lt. Konkurso laimėtojai 

informuojami nurodytais kontaktais. 
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V. ORGANIZATORIAI 

 

17. Konkurso organizatoriai: 

17.1. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas; 

17.2. Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centras. 

 

                           VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami autorinių 

honorarų. 

19. Konkursas bus skelbiamas įvykęs, jei užsiregistravusių kūrybinių grupių bus ne mažiau nei 5. 

20. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus. 

21. Kilus klausimams, Konkurso dalyviai gali kreiptis į asmenį, atsakingą už Konkursą: 

Dominyka Rizgelytė, tel. 85 219 3032 arba el. paštu dominyka.rizgelyte@ssc.vu.lt. 
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TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ KŪRIMO KONKURSO 

„SPORT SHORTS” DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Kūrybinės grupės nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmenys, padėję kurti filmą 

(pildyti neprivaloma) 

 

 

 

 

 

 

Filmo pavadinimas 
 

Filmo trukmė 
 

 

Filmo santrauka 
 

Atsakingo kūrybinės grupės 

atstovo kontaktai 

(vardas, pavardė, tel. nr., el. 

pašto adresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodėl dalyvaujate šiame 

konkurse? 

 

 

 

 

 
 


