Vilniaus universiteto studentų Tarpfakultetinių olimpinių vilčių
varžybų Rektoriaus Taurei laimėti

NUOSTATAI
1. TIKSLAS:




propaguoti akademinio jaunimo tarpe kūno kultūros ir sveikos gyvensenos nuostatas,
tobulinti išlavintus fizinius įgūdžius,
išaiškinti stipriausius universiteto sportininkus ir komandas, galinčius reprezentuoti Vilniaus
universitetą miesto, respublikos ar tarptautinėse varžybose.

2. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS:
Varžybos vykdomos mokslo metų eigoje pagal atskirų sporto šakų tvarkaraštį.
Varžybų grafikas tvirtinamas prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Gali būti keičiamas.
Atskirų sporto šakų varžybų nuostatai tvirtinami prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Metų
eigoje gali būti koreguojami, bet ne vėliau nei likus savaitei iki varžybų pradžios.
3. VARŽYBŲ DALYVIAI IR VYKDYTOJAI:
Varžybose gali dalyvauti visi studento statusą turintys universiteto studentai, atstovaujantys savo
fakultetui ir gavę gydytojo leidimą. Leidimas pateikiamas mandatinei komisijai.
Varžybas vykdo Sveikatos ir sporto cento darbuotojai, fakultetų administracijos ir sporto aktyvas.
Atsakingi fakultetai:
2000/01 m.m. - Medicinos f.
2001/02 m.m. - Matematikos ir
informatikos f.
2002/03 m.m. - Ekonomikos f.
2003/04 m.m. - Filologijos f.
2004/05 m.m. - Gamtos mokslų f.
2005/06 m.m. - Filosofijos f.
2006/07 m.m. - Fizikos f.
2007/08 m.m. - Komunikacijos f.
2008/09 m.m. - Teisės f.
2009/10 m.m. - Istorijos f.

2010/11 m.m. - Chemijos f.
2011/12 m.m. - Tarptautinio verslo m.
2012/13 m.m. - Matematikos ir
informatikos f.
2013/14 m.m. - Medicinos f.
2014/15 m.m. - Ekonomikos f.
2015/16 m.m. - Filologijos f.
2016/17 m.m. - Filosofijos f.
2017/18 m.m. - Gyvybės mokslų centras
2018/19 m.m. - Fizikos f.
2019/20 m.m. - Teisės f.

4. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:
Varžybos vykdomos pagal Lietuvoje galiojančias sporto šakų taisykles. Sporto šakų reglamentai
pridedami.
Fakultetas nugalėtojas nustatomas pagal surinktą didesnę taškų sumą, gautą sudėjus atskirose sporto
šakų varžybose gautus taškus (t.y., už I vietą skiriamas toks taškų kiekis, kiek tose varžybose buvo
dalyvavusių fakultetų, už II vietą – vienu tašku mažiau ir t.t.). Jeigu fakulteto(-ų) komanda(-os)
nedalyvavo varžybose, tuomet fakultetui užskaitoma paskutinė vieta (0 taškų). Jei fakultetai surenka po
vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta atitenka fakultetui, turinčiam daugiau aukštesnių vietų, užimtų
atskirose varžybose.
Pasibaigus visoms varžyboms ir susumavus taškus, fakultetas nugalėtojas apdovanojamas Rektoriaus
pereinamąja taure ir diplomu, o prizininkai ir atskirų varžybų nugalėtojai bei prizininkai –
pereinamosiomis taurėmis ir diplomais.
Asmeninių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais.

Pastaba:
1. Esant raštiškam protestui ir nustačius nuostatų pažeidimą, organizacinis komitetas turi teisę
diskvalifikuoti komandą (dalyvį) arba anuliuoti tos sporto šakos varžybų rezultatus.
2. Protestas pateikiamas varžybų organizatoriams 60 min. bėgyje po varžybų (rungties) pabaigos.
3. Varžybų datos kiekvienais mokslo metais gali keistis.

Varžybų vyr. teisėjas R. Turskis
Nuostatus patvirtino:
Sveikatos ir sporto centro personalo posėdis, 2018 m. rugsėjo 11 d.

