Tvirtinu:
LAGV prezidentė I.Plioplienė

Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalis
Palanga, 2013 m. gegužės 31 – birželio 2 d.d.
konkurso „Džiaugsmo gimnastika“
NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Sutelkti gimnastikos visiems sportuotojus sąjūdžiui „Sportas visiems“.
1.2. Ugdyti sportuotojams poreikį fizinei, intelektinei ir dvasinei darnai.
1.3. Propaguoti gimnastiką visiems kaip aktyvaus poilsio priemonę.
1.4. Išaiškinti ryškiausius klubus, kolektyvus, kultivuojančius gimnastiką visiems.
1.5. Plėtoti tarptautinius ryšius.
2.

Rengimas ir vykdymas

2.1. Lietuvos asociacija „Sportas visiems“.
2.2. Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“.
2.3. Lietuvos gimnastikos federacija.
3.

Laikas ir vieta

3.1. 2013 m. birželio 1 d. (šeštadienis) 12 val. Palangos vasaros estrada (Vytauto g. 43).
3.2. Scenos bandymas (be muzikos) 2012 m. gegužės mėn. 31 d. (šeštadienį) nuo 19.00 val. iki 21.00 val.
II dalis – 15.00-17.30 val.
4.

Dalyviai, reikalavimai

4.1. Kolektyvai, dalyvaujantys konkurse „Džiaugsmo gimnastika“.
4.2. Kolektyvas pasirodymus registruoja pagal pogrupius (nurodydami juos išankstinėje paraiškoje):
- ikimokyklinio amžiaus vaikai;
- jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 6 iki 12 metų);
- vyresnio amžiaus moksleiviai (nuo 13 iki 19 metų);
- suaugę (nuo 19 iki 50 metų);
- „Auksinis amžius“ (nuo 45 metų);
- įvairaus amžiaus (mix grupė);
4.3. Grupės dalyvių skaičius – ne mažiau 8, kolektyvas turi teisę pasirodyti ne daugiau kaip 2 kartus (būtinai
skirtinguose pogrupiuose).
4.4. Pasirodymo trukmė – iki 3 min. Viršijus šį limitą, pasirodymas stabdomas.
4.5. Pratimas atliekamas pagal muzikinį įrašą (pateikiamas tik CD su vieninteliu pasirodymo įrašu)
naudojant gimnastikos, akrobatikos, įvairių šokių rūšių elementus bei įvairius prietaisus, įrankius.
4.6. Pasirodymai turi būti originalūs nekopijuojant ar plagijuojant kitų autorių kūrybą.
4.7. Apranga – tvarkinga, estetiška.
4.8. Rekomenduojama viename pasirodyme apjungti kuo daugiau dalyvių su įvairiapusiška programa.
4.9. Kolektyvo, pažeidusio bent vieną 4 punkto reikalavimą, pasirodymas nevertinamas.

Pastaba. Grupių, nedalyvaujančių konkurse „Džiaugsmo gimnastika“ pasirodymai vyks koncerte
„Sveika vasara“ birželio 1 d. (šeštadienį).

5.

Vertinimas

Vertinama tik konkursinėje programoje dalyvaujančios grupės pasirodymas pagal penkis kriterijus, 50 balų
skalėje:
- bendras įspūdis – 10 balų,
- kompozicija –10 balų,
- originalumas –10 balų,
- artistiškumas –10 balų,
- profesionalumas –10 balų.

6. Apdovanojimas
6.1. Vadovės, parengusios grupę „Džiaugsmo gimnastikos“ konkursui, apdovanojamos LAGV padėkos raštais.
6.2. Konkursinėje programoje į laureatų dešimtuką patenka:
- šešios grupės savo pogrupyje surinkusios daugiausia balų;
- penkios grupės, nepatekusios į pogrupių nugalėtojus, bet apskritai iš visų pasirodymų
surinkusios daugiausiai balų.
6.3. Laureatų dešimtukas apdovanojamas LASV festivalio taurėmis ir padėkos raštais.

7. Registracija
7.1. Išankstinės grupių paraiško (pagal LAGV pateiktą formą) iki 2013-05-20 elektroniniu paštu –
info.gimnastikavisiems@gmail.com.,(papildoma inf. mob.tel.:8-682-57060 Ernesta Sendžikaitė, konkurso
žiūri komisijos pirmininkė).
7.2.Palangoje būtina patvirtinti išankstinę konkurso dalyvių registraciją - 2013 m. gegužės 31 d.
(penktadienį), nuo 15.00 val. iki 16.30 val. prie LSMU poilsio namų „Medikas“, Plytų g. 38.
8.

Priėmimo sąlygos

8.1. Dalyvių ir vadovų komandiruočių išlaidas apmoka juos komandiruojanti organizacija.
8.2. Už dalyvių drausmę, sveikatą ir saugumą atsako grupės vadovas.

Parengė:
LAGV ats. sekretorė Reda Baublienė,
tel: 8-686-43403

