
 

 LIETUVOS NACIONALINĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ (TAU)  

2018 m. III – IOSIOS UNIVERSIADOS 

NUOSTATAI 

 
                                              I. Tikslai ir uždaviniai 

 

1. Skatinti senjorų sveiką gyvenseną,  stiprinti fizinį aktyvumą. 

2. Skleisti tarp TAU klausytojų teisingą nuostatą, kad judėjimas yra sveikata bet kokiame amžiuje. 

3. Stiprinti Lietuvos TAU klausytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

4. Organizuoti ir pravesti III – ją Lietuvos TAU universiadą Mažeikiuose. 

5. Išaiškinti atskirų sporto rungčių geriausius senjorų pasiekimus, apdovanoti prizininkus.  

6. Komandą nugalėtoją apdovanoti taure. 

 

 

II.  Lietuvos TAU III – iosios universiados organizatoriai 

 

1. Iniciatorius – Nacionalinė TAU  asociacija. 

2. Vykdytojas – Mažeikių TAU.  

3. Atsakingas asmuo –  Vytautas Gelžinis (tel.8686 51449). 

 

III. Universiados vykdymo vieta ir laikas 

 

1. Renginio data – 2018 m. birželio 16 d. 
2. Vieta – Mažeikiai. 

3. Komandų registravimo tvarka: 

4. Iki 2018 m. vasario 15 d. atsiųsti   

    patvirtinimą  apie dalyvavimą III – ioje universiadoje  el.p. onavensloviene@gmail.com  

(priedas Nr. 1). 

5. Paraiškos, atsiųstos po nurodytos datos, nebus priimamos ir komandos neregistruojamos. 

 

IV. Universiados dalyviai 

 

1. Universiadoje dalyvauja Lietuvos miestų TAU klausytojai ir dėstytojai – komandų nariai. 

2. Komandų  dalyviai, dalyvaujantys sporto rungtyse, privalo: 

 Būti ne jaunesni kaip 50 metų.  

 Turėti vienodą aprangą. 

 Universiados atidarymo ir uždarymo metu turėti savo atributiką (vėliavą, emblemą ar kt.). 

3. Iš kiekvieno miesto TAU gali atstovauti tik viena komanda. 

4. Komandos nariai negali varžytis keliose rungtyse, kadangi to neleidžia varžybų tvarkaraštis. Be to, 

siekiama  įtraukti  kuo daugiau dalyvių, kad būtų užtikrintas masiškumas. 

 

V. Universiados organizavimas 

 

1. Universiadą organizuoja, sporto inventoriumi aprūpina Mažeikių TAU.     
2. Universiados komandų dalyviai privalo turėti sportinę avalynę, kuri apsiaunama persirengimų 

kambaryje.  
3. Vykdomos šių sporto šakų varžybos: 

 Šachmatai 

 Šaškės 

 Stalo tenisas 

 Smiginis  

 Krepšinio baudų metimas  
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 Hel – pongas  
 Šaudymas iš orinio šautuvo 

 Boulingas 
4. Sporto šakų organizavimo tvarka paaiškės, kai baigsis dalyvių registracija ir bus žinomas tikslus 

komandų skaičius. Po to organizatoriai išsiuntinės visiems TAU varžybų grafikus. 

5. Komanda nugalėtoja nustatoma pagal varžybų taškų (laimėtų prizinių vietų) sumą. 

6. Komandas sudaro: 

 Šachmatai – 1 vyras, 1 moteris 

 Šaškės – 1 vyras, 1 moteris 

 Stalo tenisas – 1 vyras, 1 moteris 

 Smiginis – 2 vyrai, 2 moterys 

 Krepšinio baudų metimas – 2 vyrai, 2 moterys 

 Hel–pongas – 2 vyrai, 2 moterys 

 Šaudymas – 1 vyras, 1 moteris 

 Boulingas – 2 vyrai, 2 moterys 

7. Užskaitai imamas vieno dalyvio geriausias rezultatas. 

8. Paraišką (priedas Nr. 2 )  būtina pateikti iki gegužės 1d. Mažeikių TAU 

 el.p.onavensloviene623@gmail.com.  

9. Kitais metais universiados pravedimą organizuoja nebūtinai Lietuvos TAU, kurio  komanda  užims 

pirmą vietą. Spręs Nacionalinės TAU asociacijos Taryba. 

 

 

VI. Apdovanojimai 

 

1. Apdovanojami kiekvienos rungties nugalėtojai – atskirai vyrai ir moterys. 

2. I-III vietų laimėtojai apdovanojami medaliais. 

3. Komanda nugalėtoja, surinkusi daugiausia komandinių taškų, apdovanojama  taure. 

4. Komandiniai taškai skaičiuojami: 

 Už  I  vietą – 3 taškai 

 Už II  - 2 taškai 

 Už III – 1 taškas. 

 5. Varžybas vykdo vyr. teisėjas ir atskirų rungčių teisėjai. 

                                                                                                                     

 
 

 

 

P.S. Visą kitą Universiados organizavimo medžiagą atsiųsime, gavę Jūsų sutikimą dalyvauti renginyje. 

                                                                                                                                   

 

 

 

                           

 

                                                                                                                                          

 

                                                          

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priedas Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAU PAVADINIMAS ----------------------------------------- 

 

 

                                                PATVIRTINIMAS 

                                                        Data 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                  PATVIRTINAME, KAD UNIVERSITETO KOMANDA DALYVAUS   

2018 M. BIRŽELIO 16 D. NACIONALINĖJE TAU UNIVERSIADOJE MAŽEIKIUOSE. 

 

 

 

 

                                           TAU  rektorius (direktorius)         ---------------------------------------- 

  

 

                       

P.S. SIŲSTI el.p.onavensloviene623@gmail.com 
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