
 
 
 
WRPF Northern European Championship 
WRPF Šiaurės Europos Čempionatas 
 
1. Varžybų data ir vieta. 
Data: Lapkričio 18-20. 
Vieta: Birštonas, Kęstučio g. 14. 
   
  
Varžybų ir svėrimo tvarkaraštis bus sudaromas atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių ir skelbiamas likus 
ne mažiau nei 7 dienos iki varžybų.  
. 
2. Divizijos. 
 
Varžybos vyks pagal WRPF technines taisykles (jos pateiktos anglų kalba oficialiame WRPF puslapyje : 
http://wrpf.pro/en/pravila/). Divizijos gali būti jungiamos priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Amžiaus 
grupės skirstomos pagal tarptautinį nuostatą; Jauniai 14-18 metų, jauniai 19-23, Open 24-39, veteranai 
40 ir vyresni. 
  
Jėgos trikovė:- 
 
RAW Su antkeliais (Open) (Junior) (Sub Junior) (Masters) 

  
RAW Clasic su kelių bintais (Open) (Junior) (Sub Junior) (Masters) 
 
RAW Push Pull (štangos spaudimas ir trauka) (Open) (Junior) (Sub Junior) (Masters) 
 
RAW štangos spaudimas (Open) (Junior) (Sub Junior) (Masters) (with physical disability) 
 
Visi divizionai skirstomi pagal lytį ir amžių.  
Nauja divizija Štangso spaudimo rungtyje asmenims su fizine negalia. 
 
Taisyklės leidžia jėgos trikovės rezultatus dubliuoti atskirų veiksmų varžybose. 
Varžybose teisėjauja WRPF patvirtinti teisėjai.  
.  
3. Paraiškos ir mokesčiai. 
 
Išankstinės paraiškos ir apmokėjimas yra privalomos. Jos priimamos iki 2022 Lapkričio 12 dienos.  
Nespėjus užsiregistruoti išankstinėje registracijoje, sportininkas dalyvauja nepretenduojant į medalius ar 
prizus. 
Registracija į varžybas WRPF Lietuva Facebook paskyroje, taip pat sukurta atskira renginiui skirta 
paskyra. 

 
 
 
Mokesčiai: 
 

http://wrpf.pro/en/pravila/


Papildoma nominacija atskiro veiksmo dalyvaujant trikovėje - 60 eur. 
Push Pull (spaudimas ir trauka) – 80eur 
Trikovė – 80eur 
Štangos spaudimas – 80eur 
Metinis federacijos narystės mokestis – 30eur 
Vienkartinis federacijos mokestis galiojantis tik varžybų dieną – 15eur 
Studentams 50% nuolaida. 
Atletams su fizine negalia 50% nuolaida. 
 
Varžybų mokestis mokamas registracijos formoje, nesusimokėjus darant išankstinę registraciją dalyvis 
neįgauna garantuotos vietos renginyje. 
 
4. Apdovanojimai. 
 
Atletai, užėmę pirmas tris prizines vietas svorio kategorijose, bus apdovanojami išskirtiniais medaliais 
(popierinės versijos diplomų balsavimo būdu 2020 buvo atsisakyta).  
 

Absoliučios kategorijos nugalėtojai bei prizininkai gaus, išskirtinio dizaino medlius bei rėmėjų įsteigtus 
prizus.  

Visi prizininkai ar jų atstovai privalo dalyvauti apdovanojimuose, kitu atveju organizatoriai už prizų įteikimą 
neatsako.  
 
4. Dalyviai. 
 
Varžybose gali dalyvauti sportininkai, vyresni nei 14 metų amžiaus.  
Jaunesnių nei 14 metų sportininkų kandidatūros svarstomos organizatorių.  
. 
Kiekvienas dalyvis prieš dalyvaudamas turi pasikonsultuoti su savo gydytoju. Organizatoriai neatsako už 
dalyvių sveikatą, įskaitant ir traumų rizikas 
Renginio metu bus budintis medikas/seselė. 
Dalyvių inventorius bei apranga privalo atitikti WRPF reikalavimus. Atletai, kurių naudojamas inventorius 
bei apranga neatitinka reikalavimų, ant pakylos leidžiami nebus. Norint sužinoti aprangos reikalavimus, tai 
galima rasti WRPF Lietuva Faceboog arba Instagram paskyrose, arba parašyti elektroninį laišką 
info@wrpf.lt ir pus pateikta pilna informacija. 
 
5. Nacionalinių, Europos bei Pasaulio rekordų registracija.  
 
Remiantis varžybų protokolu bus fiksuojami WRPF federacijos nustatyti nacionaliniai ir tarptautiniai 
rekordai. 
 
6. Varžybų dalyvio sutartis.  
Po svėrimo ir registracijos kiekvienas atletas turi pasirašyti kitoje registracijos kortelės pusėje. 
Pasirašydamas atletas sutinka su varžybų taisyklėmis, įskaitant bendruosius techninius WRPF/WEPF 
reglamentų aspektus bei jų pakeitimus, priimtus dar iki įvykstant varžyboms (juos galima rasti oficialioje 
svetainėje).   
 
7.Svorio kategorijos: 
 
Varžybų dalyviai varžosi šiose svorio kategorijose: 
 
Vyrai: 
-52.0 kg  
-56.0 kg  
-60.0 kg  
-67.5 kg  
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-75.0 kg  
-82.5 kg  
-90.0 kg  
-100.0 kg  
-110.0 kg  
-125.0 kg  
-140.0 kg  
+140.0 kg 
Moterys: 
-44.0 kg  
-48.0 kg  
-52.0 kg  
-56.0kg  
-60.0 kg  
-67.5 kg  
-75.0 kg  
-82.5 kg  
-90.0 kg  
+90.0 kg 
Dalyviai kurie užsiregistravo į pasirinktą svorio kategoriją ir netilpo, turi galimybę tęsti varžybas 
aukštesnėje kategorijoje, bet privalo susimokėti baudą. Bauda yra 50% startinio mokesčio. Taip pat 
atletas gali negauti svorio kategorijoje iškovoto medalio. Medaliai užsakomi pagal užsiregistravusių atletų 
skaičių. Skaičius yra paskaičiuotas tiksliai pagal registracijas, tad pakeitus kategoriją medalis nėra 
garantuojamas. PVZ: atletas užsiregistruoja į n kategoriją ir toje kategorijoje yra 4 atletai, tad jiems yra 
užsakoma 3 medaliai (pirmai, antrai ir trečiai vietoms) netilpus į kategoriją ir pereinant į aukštesnę, kur 
kaip pavyzys yra užsiregistravę du atletai ir yra užsakyti 2 medaliai, tad trečio medalio nėra ir netilpęs į 
kategoriją atletas negauna medalio. Jei aukštesnėje kategorijoje yra daugiau nei 3 atletai, tokiu atveju 
medalių kiekis yra pakankamas ir atletas pretenduoja į jį. 
 
8. Kontaktinė informacija: 
Organizatoriai:  
 
WRPF Lithuania Prezidentas Kasulis Deividas  863854034 
 
Varžybų Kordinatorius (Viceprezidentas): Indrė Vasiliauskaitė  860634349 
 
Birštono Savivaldybė 
 
WRPF/WEPF oficiali svetainė anglų kalba:  
http://wrpf.pro/en/ 
WRPF Lithuania: 
www.wrpf.lt 
 
Facebook: 
WRPF Lithuania 
Instagram: 
Wrpf_lithuania 
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