LSU SPORTIŠKIAUSIOS GRUPĖS RINKIMAI
NUOSTATAI
2018 – 2019 mokslo metai
1. Tikslas – išrinkti sportiškiausią LSU studentų grupę.
2. Uždaviniai:
2.1 Skatinti sporto visiems plėtrą LSU universitete, puoselėti mėgėjų sportą, didinti studentų
fizinį aktyvumą.
2.2 Nukreipti jaunimą aktyviam, turiningam ir sveikam laisvalaikio praleidimui.
2.3 Siekti, kad LSU studentai organizuotai ir sistemingai sportuotų visais studijų metais.
2.4 Gerinti LSU akademinių grupių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.
3. Laikas: 2018 – 2019 mokslo metai

4. Dalyviai
Rinkimuose dalyvauja visų kursų LSU studentų grupės.

5. Programa
Įvairūs LSU organizuojami sporto renginiai: sporto šventės, festivaliai, akcijos, atskirų sporto
šakų varžybos, kurios bus vykdomos pagal grafiką ir sporto rungčių nuostatus.
Informacija apie renginius bus talpinama facebook „LSU sporto ir laisvalaikio centras“ grupėje
(https://www.facebook.com/groups/670308852986520/) bei LSU internetiniame puslapyje
(https://www.lsu.lt/sportas/laisvalaikis/lsu-sportiskiausios-grupes-rinkimai/)
6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų taisyklėmis ir atskirų rungčių
nuostatais, taip pat atsižvelgiant į grupės narių dalyvavimą atskiruose sporto renginiuose, akcijose,
bei jų (sporto renginių) organizavimą.
Studentai, padedantys organizuoti renginius, vertinami kaip dvigubai juose dalyvaujantys
asmenys.
Siekiant eliminuoti faktą, jog grupes sudaro skirtingas studentų skaičius, bus vertinamas
procentinis grupės narių dalyvavimas.

Grupės, kuriose yra mažiau nei 10 studentų, gali jungtis į jungtines grupes. Tačiau apie tai turi
pranešti iki pirmojo renginio.
Taip pat bus galima gauti taškų už savo grupės reklamą (pažymėtina, jog grupės emblemą ir
grupės sportinė internetinė svetainė turi būti sukurta iki 2019 m. vasario 1 d.).
Vedama bendroji, visų sporto renginių, įskaita. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal
didžiausią surinktų taškų sumą (skiriamų taškų suma pateikiama 1 lentelėje). Surinkus vienodai
taškų, pirmenybė teikiama grupei, gavusiai daugiau taškų už grupės reklamą, daugiausiai
prisidėjusiai prie renginių organizavimo, dalyvavimo renginiuose,.
1 lentelė. Skiriamų taškų suma už vieną sportinį renginį.
Už užimtą
prizinę vietą
sporto šakų
varžybose,
rungtyje.

Už dalyvavimą
atskirame sporto
renginyje,
akcijoje.

Už pagalbą
Už savo grupės reklamą

organizuojant
renginį.

1 vt. – 3 taškai

2 taškas – emblema.

2 vt. – 2 taškai

5 taškas – grupės sportinė interneto
svetainė, kurioje talpinama visa

3 vt. – 1 taškai

5 x dalyvių sk. %

10 x žm. sk. %

100%

100%

informacija apie grupės narių pasirodymą
renginiuose.
1 taškas – viešai skleidžiama informacija
apie savo sportinę veiklą (straipsniai,
video internetiniuose portaluose ir pan)

LSU sportiškiausia grupė bus apdovanojama vertingais prizais.
LSU sportiškiausios grupės nariai pretenduoja į prizą tik jeigu yra dalyvavę ne mažiau nei 4 sporto
renginiuose.
Informacija teikiama: elektroniniu paštu: goda.mankute@lsu.lt

