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Lietuvos sportinės žūklės federacijos aukšto meistriškumo sporto varžybų 

ir kitų renginių organizavimo  

 

SAUGUMO TAISYKLĖS 

    

 Bendrosios nuostatos 

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu, 

Tarptautinės sportinės žūklės konfederacijos (C.I.P.S.), Tarptautinės sportinės žūklės federacijos (FIPS), 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau LSŽF) varžybų nuostatais ir mėgėjų žvejybos taisyklėmis. 

Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai 

1. LSŽF varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti 

organizacijos – LSŽF narės ir/ar jų paskirti juridiniai ir fiziniai asmenys. 

2. LSŽF sporto organizacijos, klubai, gali organizuoti įvairius renginius: varžybas, rungtynes, 

pratybas (treniruotes), sporto stovyklas, tarptautines varžybas ir rungtynes, seminarus, 

konferencijas ir kt. 

3. LSŽF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama Sporto įstatymo 

sporto veiklos principais. 

Renginių vieta 

4. LSŽF varžybos gali būti organizuojamos visuose vandens telkiniuose suderinus su telkinio 

valdytojais arba nuomotojais, vietos savivalda, vykdomos regioninių ar kitų parkų teritorijoje su 

parkų direkcija, vykdomos pasienio ruože su pasienio užkarda. 

5. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų 

reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams.  

6. Už žalą, padarytą sporto pratybų ar varžybų dalyviams ar žiūrovams tokių pratybų ar varžybų 

metu, dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių 

ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto įrangos ir/ar statinių 

savininkas ar teisėtas valdytojas. 

7. LSŽF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik specialiose, tam skirtose vietose ir atvirose 

teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą. 

Renginių laikas 

8. LSŽF varžybos organizuojamos iš plaukiojančių priemonių, nuo ledo, tekančiame vandenyje 

(srovėje), pasienio ruože gali vykti nuo 7 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai 

– iki 22 val.). 

9. Renginių laikas gali būti pratęstas tik gavus atitinkamų valstybinių institucijų leidimus. 

Reikalavimai LSŽF varžybų ir kitų renginių organizatoriams 



 

10. LSŽF gali pavesti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygio varžybų organizavimą ir vykdymą 

kitoms organizacijoms, atitinkančioms LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytus 

kriterijus. 

11. Visų lygių varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti 

parengiami konkrečioms varžyboms arba varžybų grupei. 

12. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio 

organizatorius. 

13. Varžybų ar renginių organizatoriai atsako už sportininkų ir žiūrovų saugumą varžybų ar 

renginių metu. 

14. Per varžybas ar renginį sportininkams, žiūrovams, kitiems varžybų ar renginio dalyviams turi 

būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu 

sportininkai, žiūrovai, kiti varžybų ar renginio dalyviai nesilaiko nustatytų saugumo reikalavimų 

ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako. 

 

15. LSŽF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama: 

 

a) vartoti alkoholį, narkotikus ar psichotropines medžiagas; 

b) mėtyti įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo varžybų dalyviams;  

c) mėtyti įvairius kietus daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti varžybų dalyviams; 

d) naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą dalyvių, trenerių, komandų 

atstovų, teisėjų, darbuotojų, organizatorių, žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu; 

e) varžybų, renginių metu ar iš karto po jų, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, 

naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus; 

f) naudoti provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.  

 

16. LSŽF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką: 

 

a) žūklės varžybų dalyviai prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, 

esančias 5 m. spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;  

b) pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo 

konteinerius; 

c) pagal galimybes pasirūpinti lauko tualetais (ne mažiau kaip 1 tualetas 100 žmonių);  

d) užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų 

prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami; 

e) renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.  

 

17. Varžybų organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, nustatytų 

viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti 

visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų 

reikalavimus. 

Reikalavimai varžybų dalyvių sveikatos saugai 

18. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių organizatoriai, 

informuodami apie renginį (pratybas), kartu privalo nurodyti galimas rizikas asmens gyvybei ir 

(ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio (pratybų) metu, ir rekomenduoti prieš 

dalyvavimą renginyje (pratybose) pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Nepilnamečiams asmenims, kurie nepasitikrino sveikatos asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

ar kurie pagal gautą išvadą negali dalyvauti pasirinktose sporto pratybose, sporto varžybose, 



sporto pratybų, sporto varžybų organizatoriai neleidžia dalyvauti sporto pratybose, sporto 

varžybose. 

19. Asmeniui leidžiama dalyvauti sporto pratybose, sporto varžybose, fizinio aktyvumo pratybose ir 

kitame sporto renginyje tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu (įskaitant 

elektroninį būdą) deklaruoja, kad buvo supažindintas (supažindinti) su galimomis rizikomis 

asmens gyvybei ir (ar) sveikatai ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant tokiame 

renginyje, išskyrus nepilnamečius asmenis, kuriems sveikatos tikrinimas yra privalomas. 

Rizikos sveikatai ir gyvybei 

20. Renginys vykdomas prie vandens telkinio pakrantėje ar įsibridus į vandens telkinį gali būti 

pavojingas sveikatai ir (ar) sukelti negrįžtamų sveikatos sužeidimų; 

21. Beveik visi šiuolaikiniai meškerykočiai gaminami iš anglies pluošto medžiagos kompozitų, kurie 

yra labai geri elektros laidininkai. Todėl meškeriojimas prie atvirų elektros šaltinių, dažniausiai 

ore tarp stulpų nutiestų laidų gali būti labai pavojingas. Atitinkamai, prieš pradedant žvejybą, 

reikia įsitikinti, kad aplink jus esančioje erdvėje nėra elektros laidų linijų. Dėl meškerių elektros 

laidumo taip pat negalima žvejoti žaibavimo metu; 

22. Braidymo rizikos - rekomenduojame vengti braidymo vandens telkinyje, jei jame nėra sėklių 

atabradų. Braidymas vandens telkinyje gali sukelti nuskendimo riziką; 

23. Rekomenduojama naudoti neperšlampamą avalynę maksimaliai neslidžiais padais, kurie suteiks 

jums stabilumą vaikštant šlapiais žolėtais ir moliniais tvenkinio krantais; 

24. Siekiant išvengti neigiamo orų poveikio sveikatai, rekomenduojama turėti neperšlampamus ir 

vėjo neperpučiamus, o taip pat ir šiltus drabužius. Siekiant apsisaugoti nuo saulės poveikio 

rekomenduotina naudoti galvos apdangalą bei drabužius, maksimaliai dengiančius odos 

paviršių bei turinčius apsaugos nuo saulės spinduliuotės funkcijas (žymima UPF30, UPF50 ir t.t. 

ir panašiai). Pravers kremai nuo saulės ir lūpų vazelinas; 

25. Galimas vabzdžių poveikis. Siekiant išvengti įvairių vabzdžių (uodų, mašalų, bičių, vapsvų, 

širšių, erkių, sparvų, aklių ir t. t.) įkandimu, kurių gali būti daug prie vandens telkinio, 

rekomenduojame turėti repelentus (purškalus), tepalus, gelius ir t. t. apsaugančius nuo vabzdžių 

poveikio arba naudoti insekticidiniais skysčiais išmirkytus drabužius. Taip pat 

rekomenduojame turėti gelius ar balzamus, skirtus sumažinti skausmą po įkandimų. 

Pirmosios pagalbos veiksmai 

26. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuokite apie tai varžybų organizatorius 

(renginio vedėją, vyr. teisėją) – jie iškvies greitąją pagalbą; 

27. Jei nelaimingo atsitikimo metu žvejybos kabliuku yra pažeistos akys, jokiais būdais nešalinkite 

kabliuko savarankiškai – tai gali daryti tik profesionalus medikai; 

28. Jei žmogus prarado sąmonę, būtina nedelsiant įvertinti jo būklę – ar jis kvėpuoja, ar plaka jo 

širdis.  

29. Jei žmogus nekvėpuoja, bet širdis plaka, būtina pradėti daryti dirbtinį kvėpavimą:   

 

a) paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros; 

b) atverkite nukentėjusiojo kvėpavimo takus: dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos rankos delną 

uždekite ant kaktos ir atloškite galvą; 

c) dirbtinis kvėpavimas daromas lėtai – 8 įpūtimai per minutę; 

 

30. Jei žmogus nekvėpuoja ir širdis neplaka, būtina pradėti gaivinimą sekančia eiga: 

 

a) paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros; 

b) širdies masažas daromas iki 120 paspaudimų per minutę dažniu (atitinka skaičiavimą „ir vienas, 

ir du, ir trys...“), įspaudžiant krūtinės ląstą 3–5 cm link stuburo; 



c) įputimų ir širdies masažo santykis yra 2:30, t. y. 2 oro įputimai, 30 širdies paspaudimų; 

d) gaivinti reikia iki 40 minučių. 

Draudimas vartoti dopingą 

31. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio 

antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: www.wada-ama.org.  

32. Sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims 

skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo 

agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.  

33. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, 

taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos. 

34. Bet kokių draudžiamą medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra 

paties sportininko atsakomybė. 

35. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus 

tenka ir kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam 

personalui.  

36. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos 

Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių 

organizacijų nustatytais testavimo standartais. 

37. Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija arba jo įgaliota institucija.  

38. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės 

procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. 

39. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo 

kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė sportinės žūklės konfederacija (C.I.P.S.) arba 

Lietuvos antidopingo agentūra. 

Saugaus elgesio ant ledo reikalavimai 

40. Ant vandens telkinių ledo draudžiama: 

a) vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus 

išlipti ant ledo; 

b) vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledas plonesnis nei 10 cm (pagal FIPS); 

c) sugadinti ar sunaikinti ties ledo perėjomis ant vandens telkinių arba prie jų esančius 

informacinius ir kitus ženklus, iškabas, statinius. 

Kitos saugumo nuostatos 

41. Dalyviams yra griežtai draudžiama būti mažesniu kaip 25 metrų atstumu į visas puses nuo 

pavojingų elektros įrengimų (elektros linijų, transformatorių ir panašių irenginių). 

42. Esant blogoms oro sąlygoms (audra, griaustinis) pasiruošimo metu, draudžiama eiti į sektorius 

arba ruoštis žvejybai. Organizatorių signalas nurodo žvejui likti vietoje arba pasiruošimo 

sustabdymą ar atidėjimą.  

43. Jei su oru arba su vandeniu susijusios sąlygos nepagerėja arba varžybų grafikas neleidžia, turas 

ar etapas turi būti atšauktas.  

44. Jei blogos sąlygos (audra, griaustinis) iškyla varžybų metu: 

a) Varžybos nedelsiant sustabdomas (organizatoriai duos pirmąjį signalą) ir visi dalyviai turi 

saugiai pasislėpti. Jei sąlygos pagerėja, tada varžybos yra tęsiamos. Antrasis signalas informuoja 

žvejus, kad jie gali grįžti į savo vietas; trečiasis signalas po 5 minučių leidžia dalyviams tęsti 

varžybas. 

b) Jei su oru ar su vandeniu susijusios sąlygos neleidžia tinkamai varžytis, varžybų organizatoriai 

gali nuspręsti atšaukti visas varžybas arba vieną turą. 



Baigiamosios nuostatos 

45. Organizatoriams rekomenduojama apdrausti renginius. Varžybų dalyviams rekomenduojamas 

sveikatos draudimas. 

46. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių, vykstančių 

vandenyje, metu turi būti asmuo atsakingas už žmonių saugumą vandenyje; 

47. Visi varžybų ar renginio dalyviai privalo susipažinti su šiomis saugumo taisyklėmis; 

48. Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą; 

49. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto 

įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomasis komitetas 

 

 

 

 

 

 

 


