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PRATARMË

Gerëjant Lietuvos ekonomikai vis daugiau ámoniø, ástaigø ir or-
ganizacijø, verslininkø ir ávairiø srièiø darbuotojø ieðko bûdø savo 
sveikatai stiprinti ir darbingumui kûno kultûros ir sporto priemonëmis 
gerinti. Neretai jie pageidauja turëti savo sporto inventoriø, árangà ir 
tam reikalingus sporto statinius. Deja, ne visada galima greitai rasti 
bûtinà informacijà apie tokiø statiniø techninius duomenis ir kitas sà-
lygas. Dël to Kûno kultûros ir sporto departamentas kartu su Lietuvos 
sporto informacijos centru bei sporto federacijomis, sàjungomis ir 
asociacijomis nusprendë leisti leidiná „Sporto statiniai“. Pirmoji dalis 
buvo skirta sportiniams þaidimams.

Antrojoje dalyje pateikiami statiniø ir árangos, skirtø akløjø rieduliui 
(golbolui), akløjø stalo tenisui (showdown), boèiai, kartingui, lengva-
jai atletikai, maþøjø dviraèiø krosui (BMX),  neágaliøjø (sëdimajam) 
tinkliniui, plaukimui, šuoliams á vandená, vandensvydþiui, techniniai 
duomenys.

Leidinio sudarytojai dëkoja visoms sporto federacijoms, sàjun-
goms, asociacijoms ir jø specialistams, kurie suteikë reikalingà in-
formacijà rengiant ðá leidiná ir sutiko konsultuoti tuos, kuriems reikës 
papildomos informacijos.

Brëþiniuose visi matmenys nurodyti centimetrais.

    Leidinio sudarytojai ir leidëjai
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1. AIKŠTË IR ÁRANGA

1.1. Aikštë

1.1.1. Matmenys
Akløjø riedulys (golbolas) þaidþiamas staèiakampëje 1800 cm 

(± 5 cm) ilgio ir 900 cm (± 5 cm) ploèio aikštëje. Matmenys apima 
išorinius linijø kraštus. Aikštëje gali bûti tik jos þenklai.

1.1.2. Gynybos zona
Gynybos zonà sudaro 900 cm (± 5 cm) ploèio ir 300 cm ilgio zona, 

kuri baigiasi sulig vartø linija.

1.1.3. Þaidëjø orientavimosi linijos
Dvi išoriniø pozicijø linijos yra gynybos zonoje 150 cm (± 5 cm) 

nuo priekinës  gynybos zonos linijos. Šios linijos yra 150 cm (± 5 
cm)  ilgio ir þymimos nuo kraštinës linijos link gynybos zonos vidurio. 
Linijos turi bûti kiekvienoje gynybos zonos pusëje.

Be to, á gynybos zonà áeina dvi vidurio pozicijos linijos. Jos yra 
gynybos zonos viduryje, þymimos á vidø nuo gynybos zonos prie-
kinës linijos bei vartø linijos ir yra statmenos šioms linijoms. Jos yra 
50 cm (± 5 cm) ilgio. Dar yra dvi papildomos 15 cm (± 5 cm) linijos, 

AKLØJØ RIEDULYS (GOLBOLAS) 

einanèios statmenai link vartø linijos, 150 cm (± 5 cm) nuo šoninës 
priekinës gynybos zonos linijos.

1.1.4. Puolimo zona
Šalia gynybos zonos yra puolimo zona. Tai 900 cm (± 5 cm) ploèio 

ir 300 cm ilgio zona.

1.1.5. Neutrali zona
Likusi 600 cm (± 5 cm) ilgio zona tarp dviejø puolimo zonø yra 

neutrali zona. Neutralià zonà á dvi lygias dalis po 300 cm (± 5 cm) 
dalija vidurio linija, esanti neutralios zonos viduryje.

1.1.6. Komandos suolelio zona
Komandø suoleliai yra abiejose teisëjø stalelio pusëse, nuo šoninës 

þaidimo zonos atitolæ ne maþiau kaip 300 cm. Komandos suolelio zona 
turi bûti kiek galima arèiau teisëjø stalelio, bet ne vienoje linijoje su 
gynybos zona . Komandos suolelio zona yra 400 cm (± 5 cm) ilgio. Ji 
þymima 400 cm (± 5 cm) ilgio priekine linija  ir ne trumpesnëmis nei 
100 cm ilgio šoninëmis linijomis. Þaidimo metu visi komandos nariai 
privalo likti paþymëtoje suolelio zonoje. Pertraukos tarp këliniø metu 
komandos susikeièia suoleliø zonomis. Komandos suolelio zona turi 
sutapti su tos paèios komandos þaidþianèiø þaidëjø puse aikštëje. 

Jei suþeistas þaidimo metu ar dël kitø prieþasèiø palikæs þaidimà 
þaidëjas norëtø sëdëti savo komandos zonoje kaip lydintysis, tokiu 
atveju jis privalo vilkëti identifikacinius marškinëlius, kuriuos skiria 
turnyro organizacinis komitetas.

1.1.7 Þenklinimas
Visi aikštës þenklinimai (linijos) turi bûti 5 cm (± 1 cm) ploèio, 

gerai matomi ir apèiuopiami, kad þaidëjai galëtø lengvai orientuotis. 
Visos linijos apklijuojamos lipniàja juosta, po kuria turi bûti 0,3 cm 
(± 0,05 cm) storio virvelë.

AKLØJØ RIEDULYS (GOLBOLAS) 
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AKLØJØ RIEDULYS (GOLBOLAS) 

1 pav. Akløjø riedulio aikštës matmenys
A – komandos suolelio zona; B – teisëjø, sekretoriato stalas; C – gynybos zona; D – puolimo zona; E – neutrali zona.

2 pav. Akløjø riedulio aikštë
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1.1.8. Oficialios pertraukëlës linija (Official Time-Out Line)
Aplink aikštæ turi bûti neapèiuopiama linija, 150 cm (± 5 cm) nu-

tolusi nuo šoniniø ir vartø linijø. Kai kamuolys kerta šià linijà, teisëjas 
privalo švilpuku pranešti apie oficialià pertraukëlæ.

1.2. Áranga

1.2.1. Vartai
Vartø plotis  900 cm (± 5 cm). Vartø virpstai yra 130 cm (± 2 cm) 

aukšèio, apvalûs. Skersinis turi bûti pritvirtintas. Vartø virpstai yra uþ 
aikštës ribø, taèiau vienoje linijoje su vartø pagrindo linija. Nurodomi 
vidiniai vartø matmenys. Virpstø ir skersinio skersmuo negali bûti 
didesnis kaip 15 cm. Vartø konstrukcija turi bûti saugi.

1.2.2. Kamuolys
Þaidime naudojamas kamuolys sveria 1,250 g, jo paviršiuje yra 8 

skylutës, o viduje – barškaliukai. Kamuolio apskritimo ilgis (perimet-
ras) yra maþdaug 76 cm. Kamuolys pagamintas iš gumos, kurios 
kietumà nustato Tarptautinës akløjø sporto federacijos (IBSA) Sporto 
techninis komitetas. Parolimpinëse þaidynëse, pasaulio ir Europos  
èempionatuose kamuolys turi bûti patvirtintas IBSA nurodyto tech-
ninio delegato.

1.2.3. Apranga
Visi varþybø dalyviai privalo vilkëti oficialià rungtyniø aprangà. Ant 

aprangos priekio ir nugaros turi bûti nuolatiniai numeriai. Numeriai 
gali bûti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir maþiausiai 20 cm aukšèio. Apranga, 
áranga ir kamšalai (ásiuvamos á vidø apsaugos) negali bûti toliau nei 
10 cm nuo kûno. Parolimpiniø þaidyniø ir pasaulio èempionatø metu  
visø tos paèios komandos þaidëjø þaidimo aprangos viršutinë dalis, 
kelnës ir kojinës  turi bûti vienodi ir atitikti visus organizacinio komiteto 
reklamai keliamus reikalavimus. 

2. SPORTO KOMPLEKSAS IR ÁRANGA
2.1. Sporto salë
2.1.1. Matmenys
Salës, skirtos akløjø rieduliui þaisti, plotas turi bûti ne maþesnis 

kaip 2100 x 3000 cm, o minimalus aukštis – 500 cm.

2.1.2. Grindys
Aikštës grindø paviršius turi bûti lygus ir patvirtintas IBSA techninio 

delegato. Parolimpinëse þaidynëse turi bûti naudojamas tarafleksas 
ar kita adekvati grindø danga.

2.1.3. Þiûrovø zona
Þiûrovø zona turi bûti ne arèiau kaip 400 cm nuo bet kurios aikštës 

vietos.

2.2. Áranga 
Visa áranga turi atitikti reikalavimus, nurodytus A dalyje „Þaidimo 

taisyklës“.

2.2.1. Rezultatø lentelë (skydas)
Þiûrovø ir treneriø patogumui turi bûti árengta vizualinë rezultatø 

demonstravimo sistema. Skydas turi bûti visà laikà matomas esan-
tiems komandos suolelio zonoje.

2.2.2. Laikrodis
Turi bûti du laikrodþiai. Vienas iš jø yra atsarginis, neoficialus, kol 

teisëjas nenusprendþia, kad jis oficialus. Oficialus laikrodis turi bûti 
visà laikà matomas esantiems komandos suolelio zonoje. Parolim-
pinëse þaidynëse ir pasaulio èempionatuose turi bûti naudoja-
mas pagrindinis krepšinio laikrodis, paskutinæ rungtyniø minutæ 
skaièiuojantis šimtàsias sekundës dalis. 

2.3. Árangos ir salës patvirtinimas
Visuose tarptautiniuose renginiuose naudojama sporto áranga 

ir esanèios sàlygos turi bûti patvirtintos IBSA golbolo komiteto nu-
rodyto asmens.

Plaèiau – www.ibsa.es.
Nuotraukos – iš Lietuvos akløjø sporto federacijos archyvo.

AKLØJØ RIEDULYS (GOLBOLAS) 
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1. ÁRANGOS SPECIFIKACIJA

1.1. STALAS
Kampai: spindulys  22,8 cm
Kontaktinë lenta: 5 cm ploèio su prailginta 2 cm nugarële
Ávarèio kišenë (pusë apskritimo): 30,4 cm skersmens 
Šoninë siena: 14 cm
Staèiakampë vertikali skylë   
(galinëje sienoje):    30,5 cm x 10,2 cm
Vidurinë lenta (pertvara):    45,8 cm 
Aukštis (nuo grindø iki þaidimo paviršiaus) 78,0 cm
Ilgis:     366 cm
Plotis:     122 cm

1.2. RAKETËS
Raketës turi bûti pagamintos iš kietos lygios medþiagos.
Mentë Ilgis:  22,9 cm  
  Plotis:    8,9 cm  
  Storis:    0,7 cm  
Rankena Ilgis:  12,7 cm  
  Skersmuo:   3,0 cm  

1.3. KAMUOLIUKAI
Kamuoliukø viduje turi bûti maþø metalo gabaliukø (pvz., nerûdi-

janèio plieno šratø ir pan.), kad jie bûtø girdimi. Kamuoliuko skersmuo 
6 cm; paviršius – lygus ir kietas.

AKLØJØ STALO TENISAS
(SHOWDOWN)

Atitinkanèius reikalavimus kamuoliukus galima ásigyti adresu:
BC Blind Sports and Recreation Association
317-1367 West Broadway
Vancouver, BC  V6H   4A9
CANADA
Tel.: 1  604  325 8638
Faks.: 1  604  325 1638

2. APRANGA

2.1. Þaidëjai privalo vilkëti marškinëlius trumpomis rankovëmis.
2.2. Þaidëjai gali naudoti rankos (plaštakos) apsaugà. Rankos 

apsauga negali dengti daugiau nei 3,75 cm þaidëjo rankos uþ riešo 
kauliuko ir pailginti plaštakos daugiau nei 2 cm.

2.3. Þaidëjams privalomos visiškai nepermatomos akiø apsaugos.
2.4. Teisëjo viršutinë aprangos dalis turi bûti balta. Jis turi bûti 

aiškiai atpaþástamas kaip teisëjas.
Plaèiau: www.ibsa.es.

AKLØJØ STALO TENISAS (SHOWDOWN)
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AKLØJØ STALO TENISAS (SHOWDOWN)

1 pav. Akløjø stalo teniso stalas (bendras vaizdas) 2 pav. Raketës ir kamuoliukai

3 pav. Ávarèio kišenë
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BOÈIA

1. Aikštë 

Paviršius turi bûti plokšèias, lygus, toks kaip medinës sporto salës 
grindys, ir švarus.

Aikštës matmenys: 1250 cm × 600 cm (3 pav.).
Visi aikštës þymëjimai yra 2–5 cm ploèio ir gerai matomi. Linijoms 

þymëti naudojama lipni juostelë: 4–5 cm juostelë – išorinëms linijoms, 
metimo linijai, V formos linijai (baltojo taikinio kamuoliuko linijai), o 
2 cm juostelë – vidinëms aikštës linijoms.

Centro þymëjimo (+) linijø dydis: 25 cm, naudojant 2 cm juostelæ.
Metimo plotas (250 cm × 600 cm) padalytas á šešis metimo takus 

(skyrius) (3 pav. – C).
V formos linija þymi plotà, á kurá nukritæs  baltasis kamuoliukas yra 

negaliojantis (3 pav. – B, uþštrichuotas plotas).
Centro þymë ,,+“ þymi vietà, á kurià dedamas baltasis kamuoliukas, 

jeigu išmetant á aikštæ jis išrieda uþ aikštës ribø arba árieda á plotà, 
kuriame laikomas negaliojanèiu.

Visos išorinës linijos yra matuojamos á vidø nuo atitinkamos linijos. 
Vidinës aikštelës linijos yra vienodai nutolusios nuo abiejø  þymëjimo 
pusiø.

BOÈIA

Priekinë metimo linija yra  250 cm atstumu nuo išorinës aikštelës 
linijos.

Boèios þaidimui galima pritaikyti krepšinio, rankinio, tinklinio ar 
kità lygios dangos aikštæ. Tinkamos dangos: parketas, laminatas, 
linoleumas.

2. Inventorius

2.1. Kamuoliukai

Boèios kamuoliukø rinkiná sudaro šeši raudoni, šeši mëlyni ir vienas 
baltas kamuoliukas taikinys (baltas kamuoliukas naudojamas kaip 
taikinys ir visada á aikštæ išmetamas pirmas). Boèios kamuoliukai, 
naudojami oficialiose varþybose, turi atitikti Tarptautinio boèios ko-
miteto nustatytus reikalavimus. 

Boèios kamuoliukas turi sverti 275 g ± 12 g, jo apskritimo ilgis 
turi bûti 27 cm ± 0,8 cm.

Gamintojø þenklai ant kamuoliukø nëra privalomi. Kiekvienose 
varþybose naudojamas oficialus antspaudas, patvirtinantis, kad ka-
muoliukai yra patikrinti ir atitinka kriterijus. 

 Kamuoliukai turi bûti raudonos, mëlynos ir baltos spalvos; geros 
bûklës, be jokiø matomø þenklø, kurie rodytø, kad kamuoliukai galëjo 
bûti sugadinti, pvz., matomos pjovimo þymës. Kamuoliukø, á kuriuos 
paþiûrëjus matosi, kad gali bûti sugadinti ir / arba yra neaiškios spal-
vos, neleidþiama naudoti varþybose.  

2.2. Matavimo prietaisas (matuoklë)

Matuoklë – tai prietaisas atstumui nuo balto iki kitø kamuoliukø iš-
matuoti. Tarptautinis boèios komitetas matuoklæ turi pateikti kiekvienø 
oficialiø varþybø vyriausiajam teisëjui / techninei delegacijai.  
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BOÈIA

2.3. Švieslentë

Švieslentë turi bûti pakabinta visiems þaidëjams gerai matomoje 
vietoje.

2.4. Laiko matavimo prietaisas 

Laiko matavimo prietaisas, jei tik  ámanoma, turëtø bûti elektroninis. 

2.5. Iš aikštës išriedëjusiø kamuoliukø konteineris

Iš aikštës išriedëjusiø kamuoliukø konteineris leidþia þaidëjams 
matyti, kiek kamuoliukø yra take (skyriuje), ir turëtø bûti pastatytas 
visiems þaidëjams matomoje vietoje.

2.6. Raudonos / mëlynos spalvos indikatorius

Raudonos / mëlynos spalvos indikatorius gali bûti bet kokio dizai-
no; jis leidþia þaidëjams aiškiai matyti, kuria puse þaisti.

Plaèiau – www.cpisra.de, www.cpisra.org.

1 pav. Pagalbinis árenginys (lovelis kamuoliukui ridenti), skirtas sunkiausià 
negalià turintiems þaidëjams

2 pav. Þaidëjas metimo take
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BOÈIA

3 pav. Boèios aikštës matmenys

    A – V formos plotas, á kurá nukritæs baltasis kamuoliukas yra negaliojantis;
    B – linija, skirianti metimo zonà nuo ploto, á kurá nukritæs baltasis kamuoliukas laikomas negaliojanèiu;
    C – metimo takas;
    D – centro þymëjimas.
    1, 2, 3, 4, 5 ir 6 – šeši metimo takai.



13

KARTINGAS

Trasos reikalavimai
Visos uþdarosios trasos privalo turëti trasos licencijà. Licencija 

išduodama pateikus:
 raštiškà paraiškà;
 trasos planà, kuriame nurodyta starto-finišo zona, uþdaras par-

kas, trasos stebëtojø postai, leidþiamos vietos þiûrovams, tualetai, 
bufetai, remonto zona, taip pat nustatytos vietos ir išvaþiavimo keliai 
priešgaisrinei saugai, medicinos greitajai pagalbai;
 teigiamà trasos priëmimo komisijos ávertinimà. 
Šie kriterijai apibûdina sàlygas, kurios turi bûti patenkintos kartø 

varþybose, kad Lietuvos kartingo federacija (LKF) varþybas  patvir-
tintø. Alternatyvûs sprendimai arba išimtys galimi tik tada, kai LKF 
kiekvienà atvejá išnagrinëja atskirai, atsiþvelgdama á praeities patirtá, 
esanèios arba naujos trasos specialias aplinkybes. Taip pat turi bûti 
išnagrinëtos ir visos laikinosios trasos.

1. Charakteristikos. Trasos, pastoviosios arba laikinosios, naudo-
jamos kartingø lenktynëms, privalo bûti maþiausiai 1000 m ilgio, dël 
varþybø trumpesnëse trasose turi bûti atskirai derinama su LKF.

a) Charakteristikos
 Ilgis  Klasëms be pavarø dëþës 1500 m maksimumas
  Klasëms su pavarø dëþe 2200 m maksimumas

KARTINGAS

 Plotis     8 m minimumas
      13 m maksimumas
 Nuolydis Išilginis    5 % maksimumas
  Skersinis   10 % maksimumas
 Tiesioji dalis Klasëms be pavarø dëþës 170 m maksimumas
  Klasëms su pavarø dëþe be apribojimø
 Paviršius Visoms trasoms asfaltas per visà trasos ilgá

b) Leidþiamø startuoti kartø skaièius
 trasoms iki 1500 m – 34 kartai maksimumas (51 per treniruotes)
 trasoms per 1500 m – 60 kartø maksimumas
 ištvermingumo lenktynëms maksimalus skaièius – 5 kartai kas 100 m

2. Privalomi árenginiai 
2.1.  Dalyviø parkas
Be trasos, lenktyniø dalyviams / vairuotojams bûtina rezervuoti 

dalyviø parkà ir aiškiai nurodyti áëjimà bei išëjimà. Dalyviø parkas turi 
bûti visas aptvertas ir tik vienoje vietoje. Tvora turi bûti 2 m aukšèio. 
Pagal tarptautines A ir B licencijas dalyviø parkas turi bûti sudarytas 
iš 200 vnt. Saugos sumetimais visose lenktynëse dalyviø parkas uþ-
daromos 22.00 val. ir naktá turi bûti saugomas.

2.2. Uþdaras parkas (Parc Ferme)
Uþdaras parkas yra bûtinas. Išvaþiuojant iš trasos á uþdarà parkà 

turi bûti numatytas áspëjimas dël ávaþiavimo á sumaþinto greièio 
siaurà ruoþà, padedantis kartams gerokai sumaþinti greitá. Sumaþinto 
greièio ruoþø plotis turi bûti maþesnis nei dviejø kartø plotis. Susto-
jimas šiuose ruoþuose grieþtai draudþiamas. Uþdarame parke turi 
bûti numatytas uþdaras plotas kartams sverti. Chronometruojamos 
treniruotës ir I bei II vaþiavimø pabaigoje maršrutui tarp finišo linijos 
ir ávaþiavimo á uþdarà parkà taikomos uþdaro parko taisyklës. Visi 
vairuotojai privalo naudotis savo maršrutu ir pasisverti po chrono-
metruojamos treniruotës bei I ir II vaþiavimø. Po svërimo kartai lieka 
uþdarame parke 15 min. laikotarpiui, per kurá gali bûti paduotas 
protestas ar apeliacija. Tik techninio kontrolieriaus leidimu galima 
pašalinti kartus iš uþdaro parko.
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2.3. Dengtas, paþymëtas postas svarstyklëms 
Prieš lenktynes svarstyklës turi bûti oficialiai atestuotos. Organiza-

torius privalo turëti oficialiai atestuotà ne maþesná kaip 20 kg kontroliná 
svarstá. Šis kontrolinis svarstis skirtas svarstyklëms reguliuoti prieš 
lenktynes ir jø metu.

2.4. Dengtas postas ratams skaièiuoti, laikui matuoti chrono-
metru ir stebëti

Postas (namelis, palapinë) turi bûti árengtas šalia trasos starto-finišo 
linijos ir aprûpintas elektros energija.

Plaèiau – www.kartingas.lt.

KARTINGAS
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KARTINGAS

1 pav. „Nemuno þiedo“ kartodromo trasos projektas
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LENGVOJI ATLETIKALENGVOJI ATLETIKA

1 – þolës veja;
2 – standartinis bëgimo takas;
3 – šuolio á tolá ir trišuolio 
      sektoriai;
4 – kliûtis su vandens duobe;
5 – ieties metimo sektorius;
6 – disko ir kûjo metimo sektorius;
7 – disko metimo sektorius;
8 – šuolio su kartimi sektorius;
9 – rutulio stûmimo sektorius;
10 – šuolio á aukštá sektorius;
11 – finišo linija. 1 pav. Standartinio lengvosios atletikos stadiono sektoriø planas

Lengvosios atletikos stadiono branduolá sudaro bëgimo takas, 
metimø ir šuoliø sektoriai. 1 paveiksle pateikiamas rekomenduotinas 
bûtinø sektoriø planas. 

LENGVOJI ATLETIKA
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1. Bëgimo takas ir áranga

Standartiniam 400 m ilgio (8 takeliø) bëgimo takui árengti reikia 
17691 cm ilgio ir 9252 cm ploèio þemës sklypo (2 pav.).

2 pav. 400 m ilgio standartinio tako stadiono árengimo planas ir matmenys
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Takeliai išdëstyti tarp dviejø lygiagreèiø tiesiøjø, kurias jungia vie-
nodo spindulio posûkiai. Pirmojo takelio vidiniame krašte iš tvirtos 
medþiagos turi bûti padarytas apytikriai 5 cm aukšèio ir ne maþiau 
kaip 5 cm ploèio bortelis. Jis turi bûti paklotas pagal visà bëgimo rato 
perimetrà. Posûkiø apskritimø spinduliai yra po 3650 cm. Atstumas 
tarp jø centrø taškø (ACT1 ir ACT2) yra 8439 cm.

Kad bëgimo ratas bûtø taisyklingos formos, nuo posûkio pirmojo 
apskritimo centro taško ACT1 iki kito apskritimo susijungimo su 
tiesiosiomis taškø A ir D turi bûti 9194,5 cm. Analogiški matmenys ir 
nuo antrojo apskritimo centro ACT2.

Bëgimo tako ilgis ties vidiniu kraštu  yra 39812 cm (3650 
cm × 2 × π+8439 cm × 2) (èia π = 3,1416). Kadangi sportininkai 
pirmuoju takeliu bëga 30 cm nuo bortelio krašto, šis ilgis sudaro 
40000 cm (t. y. 400 m) nuotolá (3680 cm × 2 × π+8439 cm × 2). 
Kitais takeliais sportininkai bëga 20 cm nuo vidinës takelio linijos 
krašto (3 pav.).

Visi bëgimo takeliai yra 122 cm (±1 cm) ploèio. Standartinis 400 m 
bëgimo takas turi 8, 6, kartais 4 takelius.

Bëgimo tako šoninis nuolydis, nukreiptas á vidinæ pusæ, neturi viršyti 
1,0 %, o bendras þemëjimo nuolydis bëgimo kryptimi – 0,1 %.

3 pav. 400 m ilgio standartinio tako bëgimo takeliø árengimas

1 – takelio linijos þymëjimas;
2 – bortelis;
3 – r1 = 3650 cm – bortelio išorinio krašto spindulys;
4 – r’1 = 3680 cm – bëgimo 1 takelyje linijos spindulys;
5 – r2 = 3772 cm – išorinës takelio þymëjimo linijos spindulys;
6 – r’2 = 3792 cm – bëgimo 2 takelyje linijos spindulys;
7 – pusrutulio centro taškas.
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Bëgimo tako tiesiojoje privalo 
bûti ne maþiau kaip 6 bëgimo 
takeliai, kurie ásilieja á 400 m 
bëgimo ovalø takà. Bëgimo nuo-
tolis matuojamas nuo starto lini-
jos krašto, esanèio toliau finišo 
linijos, iki artimesnio startui finišo 
linijos krašto. Tiesiojoje papildo-
mai turi bûti ne maþesnë kaip 
300 cm papildoma zona iki starto 
ir ne maþesnë  kaip 1700 cm uþ 
finišo linijos (4 pav.).

4 pav. Bëgimo tako tiesiosios perëjimo á standartiná 400 m takà þymëjimo schema
     1– ovalaus tako bëgimo takeliø linijø matavimas;
     2 – vidinis tako kraštas;
     3 – apskritimo centro ašis;
     4 – atstumà iki finišo þyminèios linijos(neprivalomos);
     5 – 110 m bëgimo starto linija;
     6 – 100 m bëgimo starto linija;
     7 – finišo linija.
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Kliûtinio bëgimo takas áeina á 400 m standartiná takà. Kliûtiniam 
bëgimui reikia keturiø standartiniø kliûèiø (5 pav.) ir penktos – prieš 
vandens duobæ (6 pav.). Jos statomos vienodu atstumu viena nuo 
kitos taip, kad kliûties viršutinio skersinio dalis 30 cm išlástø á kairæ uþ 
takelio vidinio krašto. Kliûtis turi sverti 80–100 kg. Viršutinë jos dalis 
turi bûti pagaminta iš medþio ar kitos tinkamos medþiagos, kad spor-
tininkui, avinèiam startukus su vinutëmis, bûtø saugu uþlipti ant jos. 
Rekomenduojama, kad pirmosios kliûties plotis bûtø ne maþesnis kaip 
500 cm. Kiti standartinës kliûties reikalavimai nurodyti 5 paveiksle. 

Kliûtis prieš duobæ su vandeniu turi bûti gerai pritvirtinta ir ne-
judëti.

Maksimalus duobës gylis nuo kliûties krašto turi bûti 70 cm ir 
tæstis á ilgá maþdaug 30 cm. Nuo šio taško iki duobës su vandeniu 

pabaigos prasideda dugno pakilimas iki takelio lygio. Dël sportininkø 
saugumo dugnas turi bûti išklotas ne maþesne kaip 366 cm ploèio 
ir 250 cm ilgio nuo tolimiausio krašto, ne storesne kaip 2,5 cm tos 
paèios medþiagos kaip bëgimo takas danga. Vandens turi bûti lygiai 
su bëgimo tako paviršiumi.

Siekiant sportininkus apsaugoti nuo saulës atspindþio, erdvë nuo 
kliûties viršutinës dalies iki bëgimo tako paviršiaus turi bûti uþdengta 
nepermatoma medþiaga.

Jeigu kliûtis nenaudojama, duobë su vandeniu turi bûti visiškai 
uþdengta. Dangtis turi bûti tvirtas ir viename lygyje su bëgimo taku.

5 pav. Standartinës kliûties matmenys
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6 pav. Kliûtis su vandens duobe
   A – vaizdas iš viršaus; 
   B – skersinis pjûvis; 
   C – išilginis pjûvis.
   1 – 2,0–2,5 cm storio sintetinë danga;
   2 – vandens nutekamasis griovelis;
   3 – drenaþo kamštis.
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Kliûtis su vandens duobe visuomet árengiama stacionariai standar-
tinio bëgimo tako antro posûkio vidinëje arba išorinëje pusëje. 7 pa-
veiksle pateikiamas daþniausiai taikomas kliûties árengimo vidinëje 
pusëje variantas. Šiuo atveju duobës su vandeniu takas pereinamuoju 
lanku, kurio spindulys 1600 cm, yra sujungtas su pagrindiniu taku. 
Standartinio tako dalyje, kurioje ábëgama ir išbëgama á tako tiesiàjà 

7 pav. Kliûties su vandens duobe vidinëje bëgimo tako dalyje árengimas
       1 – nukeliamas tako bortelis; 
       2 – vandens duobë; 
       3 – tako tiesioji dalis, kurioje árengta kliûtis su vandens duobe; 
       4 – atstumas tarp bëgimo linijos ir vidinio takelio krašto.

dalá, kurioje árengta kliûtis su vandens duobe, turi bûti nuimtas bortelis. 
Dalis, kurioje yra nuimtas bortelis, turi bûti nubrëþta 5 cm baltos spal-
vos linija. Matuojant nuotolá reikia atsiþvelgti á tai, kad toje dalyje nëra 
bortelio ir bus bëgama ne 30, o 20 cm nuo linijos. Teoriškai kliûtinio 
bëgimo takas yra 391,6 cm trumpesnis uþ standartiná bëgimo takà. 
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Barjerai (8 pav.) gaminami iš metalo arba kitos tinkamos medþia-
gos. Viršutinis skersinis turi bûti pagamintas iš medþio arba panašios 
medþiagos. Barjero svoris turi bûti ne maþesnis nei 10 kg. Jis turi virsti 
veikiamas ne maþesnës kaip 3,6 kg ir ne didesnës kaip 4 kg jëgos, 
nukreiptos á viršutinio skersinio vidurinæ dalá. Barjero konstrukcija turi 
leisti pakelti barjero viršutinæ briaunà á 76,2 cm, 84,0 cm, 91,4 cm, 
99,0 cm ir 106,7 cm aukštá. Kad padidinus barjero aukštá veikiama 
jëga išliktø nepakitusi, ant barjero pagrindo yra atitinkamai pakeièiama 
atsvarø padëtis.

Barjeriniam bëgimui naudojamas standartinis takas.
Lentelëje nurodyti atstumai, kuriais bëgimo takelyje turi bûti pa-

statomi barjerai.
1 lentelë

Barjerø pastatymo atstumai
Varþybø nuo-

tolis (m)
Atstumas nuo 
starto linijos iki 

pirmo barjero (cm)

Atstumas tarp 
barjerø (cm)

Atstumas nuo pasku-
tinio barjero iki finišo 

linijos (cm)
Moterims

100 1300 850 1050
400 4500 3500 4000

Vyrams
110 1372 914 1402
400 4500 3500 4000

8 pav. Barjero vaizdas bëgimo kryptimi ir iš šono
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Starto atramëlës (9 pav.) naudojamos pradedant bëgti visus 
nuotolius iki 400 m imtinai (taip pat pirmame 4 x 200 m ir 4 x 400 m 
estafetinio bëgimo etape). Jos turi bûti tvirtos konstrukcijos ir visiškai 
nejudëti. Specialiomis vinutëmis nejudamai tvirtinamos prie tako taip, 
kad jo negadintø ir jas bûtø galima lengvai nuimti. Atramëlës sudarytos 
iš dviejø plokšteliø, á kurias sportininkas prieš startà atremia kojas. 
Plokštelës tvirtinamos prie standaus rëmo, jis neturi trukdyti sporti-
ninkams startuoti. Plokštelës gali bûti plokšèios ar truputá ágaubtos ir 

10 pav. Estafetës lazdelës9 pav. Starto atramëlës

prie rëmo tvirtinamos tam tikru kampu, kad atitiktø sportininko startinæ 
kojø padëtá. Atramëliø plokšèiø paviršius turi bûti išklotas specialia 
akyta medþiaga, kad sportininkø bateliø vinutës laisvai á jà smigtø 
ir bûtø lengvai ištraukiamos. Aukšto rango varþybose naudojamos 
starto atramëlës turi turëti papildomà átaisà, kuris prijungiamas prie 
priešlaikiná startà registruojanèio prietaiso ir yra jo dalis.

Estafetës lazdelë (10 pav.) yra vientisas, lygus, apvalaus skersp-
jûvio medinis, metalinis arba kitos tvirtos medþiagos vamzdelis. 
Lazdelës ilgis turi bûti 28−30 cm, masë – ne maþesnë kaip 50 g, o 
apskritimo ilgis − 12−13 cm. Ji turi bûti nudaþyta tokia spalva, kad 
bûtø lengvai matoma varþybø metu.
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2. Šuoliø sektoriai ir áranga

Stadione reikia árengti šuolio á tolá, trišuolio, šuolio á aukštá ir šuolio 
su kartimi sektorius. 

2.1. Šuolio á tolá ir trišuolio sektoriø árengimas

Šuolio á tolá ir trišuolio sektoriø árangà sudaro: ásibëgëjimo takelis, 
paspara (atsispyrimo lentelë) ir šuoliaduobë (nušokimo zona). Pa-
prastai árengiami du vienodi, vienas su kitu lygiagretûs ásibëgëjimo 
takai. Abiejuose jø galuose árengiamos šuoliaduobës. Tai leidþia 
atlikti šuolius viena ar kita kryptimi. Daþniausiai šie sektoriai bûna 
išorinëje stadiono rato dalyje ir yra lygiagretûs su tiesiosios dalies 
bëgimo takais (1 pav.). 

2.1.1. Šuolio á tolá sektorius

Ásibëgëjimo takelis turi bûti ne trumpesnis kaip 4000 cm (rekomen-
duojama 4500 cm) ir matuojamas nuo ásibëgëjimo takelio pradþios 
iki pasparos perþengimo (matavimo) linijos. Takelis turi bûti 122 cm 

1 – ásibëgëjimo takelis; 
2 – perþengimo (matavimo) linija; 
3 – paspara; 
4 – árenginys pasparai; 
5 – šuoliaduobë.

(± 1 cm) ploèio ir iš abiejø pusiø paþymëtas baltomis 5 cm ploèio 
linijomis (11 pav.). Ásibëgëjimo takelio paviršiaus danga tokia pati 
kaip ir bëgimo takeliø.

2.1.1.1. Šuolio á tolá paspara (atsispyrimo lentelë)

Paspara (12 pav.) – staèiakampë 122 cm (± 1 cm) ilgio,  20 cm 
(± 0,2 cm) ploèio ir 10 cm storio iš medþio ar kitos tinkamos kietos 
medþiagos pagaminta ir balta spalva nudaþyta lentelë. 

Uþ pasparos ádedamas plastilininis perþengimo indikatorius. Já 
sudaro kieta 10 cm (± 0,2 cm) ploèio, 122 cm (± 1 cm) ilgio lentelë 
iš medþio ar kitos tinkamos medþiagos. Indikatorius montuojamas 
išpjovoje, kuri yra ásibëgëjimo take iškart uþ pasparos ásibëgëjimo 
kryptimi. Perþengimo indikatoriaus paviršius turi 0,7 cm (± 0,1 cm) 
iškilti virš atsispyrimo lentelës. Iškilæs indikatoriaus viršutinis kraštas 
turi bûti nupjautas 45 laipsniø kampu ásibëgëjimo tako atþvilgiu. 
Priekinëje viršutinëje indikatoriaus dalyje išpjaunamas 1 cm ploèio ir 
0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas kraštas ir 1 cm ploèio griovelis per 
visà ilgá uþtepamas plastilino sluoksniu.

11 pav. Šuolio á tolá sektorius
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Pasparos paviršius privalo bûti viename lygyje su ásibëgëjimo 
takelio paviršiumi. Norint árengti stacionarià pasparà, reikia  á pa-
grindà ámontuoti metaliná, atsparø korozijai, lovelá. Á já turi bûti galima 
ádëti medinæ pasparà ir, sureguliavus viename lygyje su ásibëgëjimo 
takeliu, jà átvirtinti. Ne varþybø laikotarpiu pasparà galima išimti, o á 
jos vietà ádëti lovelio dangtá. Dangèio viršutinë dalis turi bûti tokios pat 
dangos ir viename lygyje kaip ásibëgëjimo takelis. Takelyje ámontuoti 
keli pasparø loveliai leidþia tame paèiame takelyje pakeisti šuolio á tolá 
ir trišuolio pasparø išdëstymà ir naudoti abiejuose ásibëgëjimo takelio 
galuose esanèias šuoliaduobes.

12 pav. Pasparos ir perþengimo indikatoriaus skersinis pjûvis
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2.1.1.2. Šuoliaduobë 

Šuoliaduobë turi bûti nuo 700 cm iki 900 cm ilgio. Ilgis priklauso 
nuo atstumo tarp árengtos pasparos perþengimo (matavimo) linijos 
ir artimesnio šuoliaduobës krašto. Reikalaujama, kad šuolio á tolá 
paspara bûtø árengta 100–300 cm atstumu. Šuoliaduobës plotis 
275– 300 cm. Vykdant šuolio á tolá varþybas sportininkams su regëjimo 
negalia, rekomenduojamas šuoliaduobës plotis – 400 cm. Bûtina, kad 
šuoliaduobës vidurinë linija sutaptø su ásibëgëjimo takelio vidurine 
linija. Jeigu árengtos dvi viena su kita lygiagreèios šuoliaduobës, tai 
atstumas tarp jø turi bûti ne maþesnis kaip 30 cm. Jeigu dvi šuolia-
duobës yra árengtos taip, kad jø kraštinës linijos dengia vienà kità ar 
atstumas tarp jø maþesnis nei 30 cm, tai atstumas nuo vienos pa-
baigos iki kitos pradþios turi bûti ne maþesnis kaip 30 cm (13 pav.). 

13 pav. Šuolio ir tolá ir trišuolio šuoliaduobës minimalûs atstumø reikalavimai
1 – šuoliaduobë; 2 – bëgimo tako išorinis kraštas.
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Aplink šuoliaduobæ turi bûti ne maþesnis kaip 5 cm ploèio ir 20 cm 
áleistas á þemæ bortelis. Jis turi bûti viename lygyje su þeme. Bortelio 
viršutinis kraštas turi bûti padengtas sportininkams saugia minkšta 
medþiaga.

Šuoliaduobës pagrindas turi bûti pralaidus vandeniui su tinkama 
drenaþo sistema. Duobë, kurios gylis kraštuose ne maþesnis kaip 
20 cm, o centre – 30 cm, turi bûti pripildyta smëlio. Viršutinis šuolia-
duobës smëlio paviršiaus lygis turi sutapti su pasparos lygiu (14 pav.). 
Varþybø metu smëlis turi bûti sudrëkintas ir gerai supurentas.

2.1.2. Trišuolio sektoriaus árangos ypatumai

Trišuoliui naudojama tokia pati áranga kaip ir šuoliui á tolá. Skiriasi 
tik pasparos atstumas iki šuoliaduobës pradþios ir jos pabaigos, 
o atstumas nuo pasparos iki šuoliaduobës pabaigos turi bûti ne 
maþesnis nei 2100 cm. Tarptautinëse varþybose rekomenduojama, 
kad paspara vyrams bûtø ne arèiau kaip 1300 cm iki šuoliaduobës 
pradþios, o moterims – ne maþiau kaip 1100 cm. Kitose varþybose 
šis atstumas turi atitikti sportininkø parengtumo lygá.

14 pav. Šuoliaduobës skersinis pjûvis
        1 – duobës kraštas; 
        2 – smëlis, kurio smiltelës iki 2 mm dydþio, be organiniø komponentø; 
        3 – posluoksnis (betonas 3 cm);
        4 – þvyro sluoksnis; 
        5 – poþeminis drenaþo vamzdis.
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2.2. Šuolio á aukštá áranga 

Šuolio á aukštá árangai priklauso pusapskritimis ásibëgëjimo takas, 
atsispyrimo zona, du stovai su kartelës laikikliais ir ant jø uþdëta 
kartele, nušokimo zona (15 pav.). Aukšto rango varþyboms šuolio 
á aukštá varþybø plotas turi bûti pakankami didelis, kad vienu metu 
bûtø galima árengti du sektorius.

2.2.1. Šuolio á aukštá ásibëgëjimo takas

Ásibëgëjimo takas yra pusapskritimio for-
mos. Jo spindulys ne maþesnis kaip 2000 cm. 
Aukšto rango varþyboms ásibëgëjimo takas 
turi bûti ne trumpesnis kaip 2500 cm. Ásibëgë-
jimo takui pailginti galima naudoti standartinio 
bëgimo tako ovaliàjà dalá. Tam bûtina nuimti 
dalá bortelio, taèiau reikia, kad ovalaus bëgimo 
tako paviršius bûtø viename lygyje su šuolio á 
aukštá ásibëgëjimo taku.

Ásibëgëjimo takas ir atsispyrimo zona pa-
prastai bûna padengti tokia paèia danga kaip 
ir bëgimo takeliai.

2.2.2. Šuolio á aukštá kartelës stovai

Stovø ar atramø konstrukcija gali bûti ávairi, 
svarbu, kad ji bûtø tvirta. Jie turi bûti árengti 
vienas nuo kito 402 cm (± 2 cm) atstumu. 
Kartelës laikikliai turi bûti tvirtai pritvirtinti prie 
stovø. Stovai turi bûti bent 10 cm aukštesni 
nei pakeliama kartelë.

Šuolio karteliø reikalavimai 
Kartelë – lygus, apvalus (išskyrus antgalius) strypas,  pagamintas 

iš stiklo pluošto ar kitos tinkamos medþiagos (bet ne iš metalo). Ben-
dras šuolio á aukštá kartelës ilgis turi bûti 400 cm (± 2 cm), šuolio su 
kartimi – 450 cm (± 2 cm). Didþiausias šuolio á aukštá kartelës svoris 
2 kg, šuolio su kartimi – 2,25 kg. Apvalios kartelës dalies skersmuo 
– 3 cm (± 0,1 cm).

Šuolio á aukštá stovø ir kartelës reikalavimai nurodyti 16 ir 17 pa-
veiksluose.

15 pav. Šuolio á aukštá sektoriaus áranga
1 – nušokimo paklotas; 2 – stovai su kartelës laikikliais; 3 – ásibëgëjimo takas.
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16 pav. Šuolio á aukštá stovø ir kartelës reikalavimai

2.2.3. Šuolio á aukštá 
nušokimo paklotas

Nušokimo paklotas 
aukšto rango varþybose 
privalo bûti ne maþesnis 
kaip 600 cm ilgio, 400 cm 
ploèio ir 70 cm storio. Ki-
tose varþybose – 500 cm 
x 300 cm x 70 cm. Jo pa-
viršius turi bûti padengtas 
sportiniø bateliø vinutëms 
atspariu apsauginiu au-
deklu. Jis turi bûti dedamas 
ant 10 cm aukšèio pakylos. 
Pakyla turi bûti groteliø 
konstrukcijos ir tvirtai lai-
kytis ant þemës. Pakylos 
priekinë dalis turi sutapti 
su pakloto kraštu.

17 pav. Šuolio á aukštá kartelës antgaliø reikalavimai
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2.3. Šuolio su kartimi 
sektoriaus áranga

Šuolio su kartimi sektorius daþniausiai 
árengiamas vidinëje stadiono rato dalyje 
(þr. 1 pav.).

Šuolio su kartimi sektoriaus árangà su-
daro: ásibëgëjimo takas, karties áremties 
dëþë, du stovai su kartelës laikikliais, kar-
telë ir nušokimo paklotas (18 pav.).

Aukšto lygio varþybose šuolio su 
kartimi áranga turi uþtikrinti sàlygas vienu 
metu atlikti šuolius dviejuose sektoriuose, 
todël turi bûti du lygiagretûs ásibëgëjimo 
takai, kiekvieno jø gale padëti nušokimo 
paklotai.

2.3.1. Šuolio su kartimi 
nušokimo paklotas

Paklotas turi bûti ne maþesnis kaip 
600 cm x 800 cm dydþio ir 80 cm storio. 
Jo paviršius turi bûti padengtas sportiniø 
bateliø vinutëms atspariu apsauginiu 
audeklu. Pakloto dalys, artimesnës kar-
ties áremties dëþei, turi bûti statomos 
10–15 cm nuo jos krašto, o nuolydis 
karties áremties dëþës link turi bûti 30 
laipsniø. 

18 pav. Šuolio su kartimi sektorius
1 – ásibëgëjimo takas; 2 – karties áremties dëþë; 3 – 0 linija; 4 – nušokimo paklotas.

19 pav. Detalizuotas šuolio su kartimi sektoriaus planas
1 – ásibëgëjimo takas; 2 – karties áremties dëþë; 3 – 0 linija; 4 – nušokimo paklotas; 

5 – stovø tvirtinimo zona; 6 – atstumas tarp stovø; 7 – stovø padëties ribos.
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2.3.2. Ásibëgëjimo takas 
ir karties áremties dëþë

Ásibëgëjimo takas, matuojamas nuo jo pradþios iki 0 linijos, turi bûti 
ne trumpesnis kaip 4000 cm, 122 cm (±1 cm) ploèio ir paþymëtas 
5 cm ploèio baltomis linijomis. Daþniausiai ásibëgëjimo tako danga 
yra tokia pati kaip ir bëgimo takeliø. Ásibëgëjimo tako gale árengta 
karties áremties dëþë turi bûti viename lygyje su ásibëgëjimo taku ir 
árengta taip, kad vidinio krašto viršus sutaptø su 0 linija. 0 linija turi 
bûti paþymëta 1 cm ploèio balta linija ant pakloto ir tæstis iki stovø. 

20 pav. Karties áremties dëþë

Karties áremties dëþës matmenys nurodyti 20 paveiksle. Karties árem-
ties dëþëje turi bûti ámontuota drenaþo sistema vandeniui nubëgti. 
Nenaudojant šuolio su kartimi sektoriaus, karties áremties dëþë turi 
bûti uþdengiama specialiu dangèiu, jo viršutinis kraštas turi sutapti 
su bëgimo tako paviršiumi. 
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2.3.3. Šuolio su kartimi kartelës stovai ir kartelës laikikliai

Du kartelës stovai turi bûti átaisyti ant horizontalaus pagrindo, 
viename lygyje su 0 linija. Kiekvienas iš jø prireikus turi laisvai judëti 
nuo 0 linijos ne daugiau kaip 80 cm á nušokimo zonos pusæ. Stovai 
turi bûti sumontuoti taip, kad jø nebûtø galima lengvai nuversti. Jie 
turi bûti ne maþesniu kaip 520 cm atstumu vienas nuo kito ir maþdaug 
10 cm atstumu nuo nušokimo pakloto krašto. Atstumas tarp laikikliø 
ašiø turi bûti ne maþesnis kaip 430 cm ir ne didesnis kaip 437 cm. 
Laikikliai negali bûti padengti guma ar panašia medþiaga, galinèia 
padidinti trintá tarp jø ir kartelës.

Stovø konstrukcija turi leisti pakelti kartelæ á 650 cm aukštá.

2.4. Metimø sektoriai ir áranga

Stadione reikia árengti disko, kûjo ir ieties metimo bei rutulio stû-
mimo sektorius. 

2.4.1. Disko ir kûjo metimo sektoriø áranga

Disko ir kûjo metimo sektoriaus árangà sudaro: metimo skritulys, 
saugos tinklas ir árankiø kritimo zona.

Daþniausiai stadione konstruojami du disko metimo sektoriai. Vie-
nas jø yra pietinëje, kitas – šiaurinëje stadiono dalyje. Visada árankiø 
kritimo zona yra ant vejos, esanèios vidinëje bëgimo tako dalyje. Disko 
metimo sektoriaus áranga, esanti netoli 1500 m bëgimo starto vietos, 
daþniausiai yra derinama su kûjo metimo áranga (22 pav.). Skiriasi tik 
disko ir kûjo metimo skritulio skersmuo: 250 cm disko ir 213,5 cm 
kûjo metimui, be to, kûjo metimo saugos tinklo konstrukcijai taikomi 
grieþtesni reikalavimai.

2.4.1.1. Metimo skritulys

Skritulio lankas turi bûti padarytas iš metalo arba kitos tinkamos 
medþiagos. Viršutinis lanko kraštas turi bûti lygus su þeme. Skritu-
lio vidaus paviršius turi bûti betono arba kitos tinkamos, neslidþios 
medþiagos ir 1,4–2,6 cm þemiau negu viršutinë skritulio lanko dalis. 
Vidinis skritulio lankas turi bûti 250 cm (± 0,5 cm) skersmens. Taip pat 
turi bûti árengta drenaþo sistema lietaus vandeniui nutekëti. Varþybø 
rezultatui matuoti turi bûti paþymëtas skritulio centras. 

Nuo kiekvienos apskritimo pusës, statmenai ašinei árankiø kritimo 
sektoriaus linijai, turi bûti nubrëþta 5 cm ploèio, 75 cm ilgio balta linija. 
Ji prasideda nuo viršutinës metalinio þiedo briaunos. Skritulio šoninës 
75 cm ilgio linijos tolimesnis kraštas árankiø kritimo zonos kryptimi 
eina per skritulio centrà.

Norint disko metimo skritulá pritaikyti kûjo metimui, á jo vidø ádeda-
ma 18,25 cm ploèio ir 2 cm aukšèio atitinkama þiedo konstrukcija.

21 pav. Šuolio su kartimi stovø kartelës laikikliai
1 – stovas; 2 – laikiklio gembë (kronšteinas); 3 – kartelës laikiklis.

A – vaizdas iš šono; B – vaizdas iš viršaus.



34

LENGVOJI ATLETIKA

2.4.1.2. Saugos tinklas 

Saugos tinklas turi bûti U formos. Vartai – 600 cm ploèio ir 700 cm 
ilgio matuojant nuo metimo skritulio centro. Disko metimui tinklo aukš-
tis þemiausiame taške turi bûti ne maþesnis nei 400 cm, o kûjo metimui 
– 700 cm. Kûjo metimui galinës 280 cm ploèio vartø dalys turi bûti ne 
maþesnës nei 1000 cm aukšèio. Papildomai iš abiejø pusiø turi bûti 
tokio pat aukšèio 200 cm ploèio varstomos dalys. Saugos tinklai turi 
bûti árengti ne arèiau kaip 300 cm nuo metimo skritulio centro disko 
metimui ir 350 cm – kûjo metimui. Tinklas turi sustabdyti 2 kg diskà, 
išmestà 25 m/s greièiu, ir 7,260 kg kûjá, išmestà 32 m/s greièiu.

2.4.1.3. Árankiø kritimo zona

Árankiø kritimo zonos paviršius turi bûti toks, kad nukritæs árankis 
paliktø þymæ. Tam geriausiai tinka veja arba atitinkamas kitas pa-
grindas. Ji þymima nuo metimo skritulio centro baltomis 5 cm ploèio 
linijomis. Maksimalus zonos nuolydis metimo kryptimi negali bûti 
didesnis nei 1:1000.

22 pav. Disko ir kûjo metimo sektoriaus planas
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23 pav. 34,92º kampo árankiø kritimo zonos árengimo schema

2.4.1.5. Disko ir kûjo metimo sektoriø 
saugumas

Saugos tinklo išdëstymas ir konstrukcijos 
montavimas yra labai svarbi saugos dalis. La-
bai svarbu ásitikinti, ar taisyklingai išvesta vidu-
rinë árankiø kritimo zonos linija. Árankio metimo 
metu reikia uþtikrinti, kad saugos tinklo viduje 
nebûti jokiø, o árankio kritimo zonoje – pašali-
niø þmoniø. Uþ saugos tinklo draudþiama bûti 
arèiau nei 100 cm atstumu.

2.4.1.4. 34,92º kampo árankiø kritimo zonos árengimas

Árengiant 34,92º kampo árankiø kritimo zonà, reikia nuo metimo 
skritulio centro nubrëþti dvi vienodo ilgio (R) linijas metimo krypti-
mi taip, kad atstumas tarp jø tolimesniøjø galø bûtø 0,6 R atstumo 
(23 pav.). Pvz.: jei árankiø kritimo zonà ribojanèiø linijø ilgis yra 2000 
cm, tai atstumas tarp jø galiniø taškø – 1200 cm.
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24 pav. Rutulio stûmimo sektoriaus skritulys 25 pav. Rutulio stûmimo sektoriaus nuopjova

2.4.2.2. Nuopjova

Nuopjova turi bûti nudaþyta balta spalva, pagaminta iš medþio 
arba kitos tinkamos medþiagos, lanko formos (25 pav.). Jos vidinis 
kraštas turi sutapti su vidiniu skritulio kraštu. Nuopjova turi bûti uþ-
dëta viduryje tarp árankiø kritimo zonos linijø ir tvirtai pritvirtinta prie 
pagrindo.

Nuopjova yra nuo 11,2 cm iki 30 cm ploèio, 122 cm (± 1 cm) ilgio iš 
vidinës pusës ir 10 cm (± 2 mm) aukšèio iš vidinës skritulio pusës.

2.4.2.3. Árankio kritimo zona 

Árankio kritimo zona yra 34,92º. Jos árengimas pavaizduotas 23 
paveiksle.

2.4.2. Rutulio stûmimo sektoriaus áranga

Rutulio stûmimo sektoriaus árangà sudaro: stûmimo skritulys, 
nuopjova ir árankio kritimo zona.

Paprastai stadione yra árengiami du tokie sektoriai. Rekomenduo-
jama juos árengti šiaurinëje stadiono pusëje taip, kad árankio kritimo 
zona bûtø ant vejos, esanèios vidinëje bëgimo tako dalyje.

2.4.2.1. Rutulio stûmimo skritulys

Skritulio konstrukcija tokia pati kaip disko metimo, tik jo vidinës 
dalies skersmuo 213,5 cm (± 0,5 cm), be to, papildomai montuojama 
nuopjova (24 pav.).
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2.4.3. Ieties metimo sektoriaus áranga

Ieties metimo sektoriaus árangà sudaro: ásibëgëjimo takas, iš-
metimo lankas ir árankio kritimo zona (26 pav.). Paprastai stadione 
árengiami du ieties metimo sektoriai vienas prieš kità, pietinëje ir 
šiaurinëje stadiono pusëse, su bëgimo takø tiesiosiomis lygiagre-
èiais ásibëgëjimo takais. Kad bûtø pakankamas ásibëgëjimo tako 
ilgis, naudojami bëgimo takeliai posûkiuose nuimant vidinio bëgimo 
takelio bortelio dalá.

26 pav. Ieties metimo sektorius
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2.4.3.1. Ásibëgëjimo takas

Jo ilgis, matuojamas nuo ásibëgëjimo tako pradþios iki išmetimo 
lanko, turi bûti nuo 3000 iki 3650 cm. Takas turi bûti paþymëtas dvi-
em, viena su kita lygiagreèiomis, baltos spalvos 5 cm ploèio linijomis. 
Atstumas tarp jø turi bûti 400 cm (±1 cm). Ásibëgëjimo takui naudoja-
ma standartinio bëgimo tako ovalioji dalis nuimant dalá tako bortelio. 
Bûtina sàlyga – ovalaus bëgimo tako paviršius turi bûti viename lygyje 
su ásibëgëjimo taku. Ásibëgëjimo takas turi bûti tos paèios dangos 
kaip ir bëgimo takas.

2.4.3.2. Išmetimo lankas

Išmetimo lankas árengiamas ásibëgëjimo tako pabaigoje. Jis turi 
bûti 7 cm ploèio, baltos spalvos, gali bûti nupieštas arba pagamintas 
iš korozijai atsparaus metalo ar kitos tinkamos medþiagos. Išmetimo 
lankas brëþiamas nuo taško, esanèio ásibëgëjimo tako vidurinëje 
linijoje, 800 cm spinduliu metimo kryptimi iki lygiagreèiø ásibëgëjimo 
takelio linijø. Jis turi bûti ne arèiau nei 60 cm iki þolës. Lanko galuo-
se staèiu kampu á lygiagreèias linijas, þyminèias ásibëgëjimo takà, 
brëþiamos 75 cm ilgio ir 7 cm ploèio linijos. Rekomenduojama, kad 
išmetimo lanko centro taškas bûtø 2–3 cm skersmens ir kitos spalvos 
nei ásibëgëjimo takelis.

2.4.3.3. Árankio kritimo zona

Árankio kritimo zonos kampas yra 29º. Árengiant jà reikia nuo 800 cm 
lanko centrà þyminèio taško nubrëþti dvi vienodo ilgio linijas (R) me-
timo kryptimi taip, kad atstumas tarp jø tolimesniøjø galø bûtø pusë 
R atstumo (27 pav.). Pvz.: jei árankiø kritimo zonà ribojanèiø linijø ilgis 
yra 10000 cm, tai atstumas tarp jø galiniø taškø – 5000 cm. Bûtina, kad 
árankio kritimo zonà þyminèios linijos eitø nuo 800 cm lanko centro 
per išmetimo lanko ir ásibëgëjimo takelio linijø susikirtimo taškus. 

27 pav. Ieties metimo sektoriaus árankio kritimo zonos árengimas 



39

IAAF STANDARTINIO 400 M  BËGIMO TAKO ÞENKLINIMO PLANAS

LENGVOJI ATLETIKA



40 40

LENGVOJI ATLETIKA

SUTRUMPINIMAI
ZE estafetës lazdelës perdavimo zonos pabaiga (1000 cm uþ ZM)
ZM estafetës lazdelës perdavimo zonos vidurys
ZS estafetës lazdelës perdavimo zonos pradþia (1000 cm prieš ZM)
ZA ásibëgëjimo zonos pradþia (1000 cm prieš ZS 4x100 m)
St Startas

BËGIMO TAKO ÞYMËJIMAI

Takeliø 
plotis: 
Linijø plotis:

117 cm (takeliø plotis tarp linijø) 
5 cm

Spalva Sim-
bolis

Ilgis 
(cm)

Zona 
plane

Rungtis / etapai

Geltona 1 110 D,C,B ZE 4 × 100 m, 2-as, 3-ias, 4-as 
etapas

Balta 117 
 
40

A 
C 
B,D

St 
St 
ZM

400 m = St 4 x 100 m 
200 m = ZM 4 x 100 m 3-ias 
etapas 
4 × 100 m, 4-as etapas, 2-as 
etapas

Geltona

1

110 D,C,B ZS 4 × 100 m, 2-as, 3-ias, 4-as 
etapas

Raudona ir 
mëlyna

60 D,C,B ZA 4 × 100 m, 2-as, 3-ias, 4-as 
etapas 
þymëjimas stipriai išryškintas 
linijos viduryje

Balta su 
mëlynu 
intarpu

117 
40

A St 4 × 400 m

Mëlyna 1 80 A ZE 4 × 400 m 2-as etapas

Balta su þa-
liu intarpu

117 
40

A St 
ZM

800 m, 1-as posûkis bëgant takuose 
4 × 400 m, 2-as etapas

Mëlyna

1

80 A ZS 4 × 400 m, 2-as etapas

Mëlyna 80 A ZS 
 
 
 
ZS 

ZE 

Bëgimo rungtims ar nuotolio da-
lims, bëgamoms bendru taku, 
pvz.: 4 × 400 m, 3-ias, 4-as etapas 
Linijos viduryje takeliø 
10 m prieš finišo linijà takeliuose 
nuo 2 iki 8 
Linija 10 m uþ finišo, lygiagreti su 
finišo linija 
takeliuose nuo 2 iki 5

Þalia D Lûþio linija 2, pvz., 800 m; 
4 × 400 m, 2-as etapas

Balta St 100 m, 110 m, 1500 m, 1 mylia 
3000 m kliûtinis bëgimas, 5000 m, 
10000 m 
Startuojant grupëmis ir bëgant 
bendru taku 3000 m, 5000 m ir 
2000 m, 10000 m nuotoliuose

BARJERØ IR KLIÛÈIØ IŠDËSTYMO ÞYMËJIMAI

Linijø ilgis 
Linijø plotis 
Kliûèiø 
pastatymo 
kvadratinës 
þymës

10 cm 
5 cm 
12,5 x 12,5 cm 1 ir 4 takuose

Spalva Sim-
bolis

Rungtis Barjerø  
skaièius

Atstu-
mas nuo 
starto 
linijos iki 
pirmojo 
barjero 
(cm)

Atstumas 
tarp 
barjerø  
(cm)

Atstumas 
nuo pasku-
tinio barjero 
iki finišo 
linijos (cm)

Mëlyna     110 m 10 1372 914 1402

Geltona     100 m 10 1300 850 1050

Þalia     400 m 10 4500 3500 4000

Mëlyna     Kliûtinis 
bëgimas

5 Atstumai tarp kliûèiø maþdaug 1/5 
rato ilgio
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BËGIMO TAKO MATMENYS

Kiekvienos tiesiosios ilgis 8439,0 cm

Posûkio spindulys (áskaitant pakeltà (5 cm) vidinio borte-
lio išoriná kraštà)

3650,0 cm

Posûkio ilgis (lankas) 11466,8 cm

Pirmo takelio linijos spindulio matavimas (30 cm nuo 
vidinio bortelio išorinio krašto)

3680,0 cm

Posûkio ilgis išilgai matuojamos linijos 11561,0 cm

Nuotolio iligis išilgai matuojamos linijos 40000,0 cm

Nuotolio ilgis ant linijos (bortelio) 39812,0 cm

Takelio plotis (áskaitant 5 cm išorëje) 122,0 cm

Kliûtinio bëgimo ratas, kuriame vandens kliûtis yra 400 m 
trasoje

39608,4 cm

Išskyrus pirmà takelá, visi takeliai yra matuojami 20 cm 
nuo vidinës linijos išorinio krašto

Starto, estafeèiø ir barjerø išdëstymas

   Su matavimo juosta matuojama tik tiesiojoje; su teo-
dolitu – posûkiuose pagal nominalaus lanko segmentø 
centrinius kampus

Þymëjimas su matavimo juosta posûkiuose naudojamas 
tik kaip atsarginis metodas, pvz., tikrinant, taisant ar pa-
pildant

   Kiekviename takelyje matuoti privaloma nuo lanko pra-
dþios (A, C) arba pabaigos (B, D)

Takeliø išsidëstymas (cm), matavimo linijos atstumas 20 cm

Nuotoliai 
Plano 
zona

Po-
sû-
kiai

2 
takelis

3 
takelis

4 
takelis

5 
takelis

6 
takelis

7 
takelis

8 
takelis

200 C 1 351,9 735,2 1118,5 1501,7 1885,0 2268,3 2651,6

400 A 2 703,8 1470,4 2237,0 3003,4 3770,0 4536,6 5303,2

800 A 1 352,6 738,4 1126,0 1515,1 1906,1 2298,9 2693,3

4 × 400 A 3 1056,4 2208,8 3363,0 4518,5 5676,1 6835,5 7996,5

Visi atstumai matuojami pagal laikrodþio rodyklæ nuo finišo linijos artimesnio 
starto linijai krašto iki atitinkamos starto linijos tolimesnio krašto.

Parengta pagal:
Competition Rules 2006-2007 / International Association of Athletics 

Federations. Monaco, 2005. 230 p. URL: http://www/iaaf.org
IAAF Track and Field Facilities Manual 2003 Edition: Guidelines and 

Recommendations for Planning, Constructing, Equipping and Main-
taining / International Association of Athletics Federations. Monaco, 
2003. 334 p. ISBN 2-911469-27-5.
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VARÞYBØ ORGANIZAVIMO SÀLYGOS

Organizacijos, siekianèios Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos 
(UCI) pritarimo organizuoti varþybas, turi árodyti, kad jø sporto bazë 
atitinka pateikiamà specifikacijà.

1. Maþøjø dviraèiø kroso trasa – bendrieji reikalavimai
1.1. Trasa turi bûti kompaktiška ir uþdara, jos ilgis, matuojant 

vidurinæ linijà, turi bûti ne trumpesnis kaip 30000 cm ir ne ilgesnis 
kaip 40000 cm.

1.2. Trasa turi bûti ne siauresnë kaip 1000 cm ploèio starto vietoje 
ir në vienoje vietoje po pirmo viraþo nebûti siauresnë kaip 500 cm.

1.3. Pirmo viraþo plotis maþiausiai 600 cm.
1.4. Parenkant trasos vietà rekomenduojama, kad jos ilgis bûtø 

10000 cm, o plotis – 6000 cm (be tribûnø ir stovëjimo aikštelës).

2. Starto kalnelis
2.1. Kalnelio plotis turi atitikti trasos plotá, bûti ne siauresnis kaip 

1000 cm ir 150 cm aukštesnis uþ pirmos tiesiosios lygá.
2.2. Starto vietos danga – betonas arba asfaltas, kad lietus neišplautø.
2.3. Pradinis nuolydis, einantis nuo starto vietos, turi bûti ne trum-

pesnis kaip 1000 cm, jame aiškiai baltomis linijomis turi bûti paþymëti 
takeliai kiekvienai iš 8 startuojanèiø pozicijø. 

MAÞØJØ DVIRAÈIØ KROSAS (BMX)

MAÞØJØ DVIRAÈIØ KROSAS (BMX)

2.4. Turi aiškiai matytis pratæsimo linija skersai trasos ploèio 1000 
cm atstumu nuo starto vietos.

2.5. Kalneliø aukštis, jø skaièius – pagal projektuotojo norus.

3. Starto vieta (vartai)
3.1. Starto vartai turi bûti ne siauresni kaip 800 cm ploèio vienam 

sportininkui. Visiems tarptautiniams renginiams privaloma elektroninë 
kontrolës sistema.

3.2. Vartai turi bûti ne þemesni kaip 50 cm ir ne aukštesni kaip 
55 cm. Jie turi bûti statûs, statmeni ir sudaryti ne didesná kaip 
90 laipsniø kampà su rampos, kuri paremia dviraèiø ratus, kai šie yra 
starto pozicijoje, šlaitu.

3.3. Starto pozicijos nuo 1 iki 8 aiškiai paþymëtos ant vartø.
3.4. Vartø elektroninë kontrolë, naudojama visiems UCI patvir-

tintiems renginiams, turi turëti tinkamos spalvos starto šviesas, iš-
dëstytas taip, kad bûtø aiškiai matomos iš visø starto takø visiems 
dviratininkams, esantiems „dviratininkas pasirengæs“ pozicijoje. Jei 
sugenda vartø paleidimo sistema, vartai nepakeliami.

3.5. Sugedus elektronikai, paleidimas iš starto galimas ir rankinis.

UCI DVIRAÈIØ SPORTO REGLAMENTAS

1. Renginiuose, kuriuose daugiau nei vienas startininkas,  atsi-
þvelgiant á vaþiuojanèiøjø skaièiø ar dël kitø prieþasèiø, privaloma 
árengti „balso dëþæ“.

2. Kiekvienuose starto vartuose árengtas garsintuvas ar kitas garso 
árenginys,  kuriuo atkuriamas signalas.

3. Pradinë tiesioji
3.1. Pradinë tiesioji turi bûti ne trumpesnë kaip 4000 cm.
3.2.Tiesiojoje tarp kalneliø iki pirmo viraþo maþiausiai 1000 cm 

atstumas.
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4. Pirmasis posûkis
4.1. Pirmasis posûkis gali bûti á bet kurià pusæ ir jo viraþo laipsnis 

toks, kad leistø saugiai išvaþiuoti bet kokio amþiaus dviratininkams 
ir bet kokiu greièiu.

4.2. Pirmame posûkyje trasa turi bûti ne siauresnë kaip 600 cm 
ploèio, matuojant tiesiàja linija, prasidedanèia nuo vidinio spindulio 
paviršiaus iki viršutinës bermos išorinio spindulio.

5. Posûkiai ir kliûtys
5.1. Trasoje turi bûti ne maþiau kaip 3 posûkiai.
5.2. Trasa turi bûti ne siauresnë kaip 500 cm kiekviename posûkyje 

po pirmo viraþo.
5.3. Visos trasos kliûtys turi bûti saugios dviratininkams, atsiþvel-

giant ir á amþiø. Pirmojoje tiesiojoje minimalus atstumas tarp dviejø 
kliûèiø turi bûti 1000 cm. Kliûtis apibrëþiama priekiniu ir uþpakaliniu 
šlaitu, gali bûti vieno, dviejø, trijø ar daugelio šuoliø, 4, 5 ar daugelio 
grandþiø.

5.4. Trasos gali bûti suprojektuotos su alternatyviomis kliûèiø sek-
cijomis ir pritaikytos 14 metø ir vyresniems (šalia tos paèios)

6. Trasos þenklinimas
Trasos ribos, áskaitant alternatyvias sekcijas, turi bûti labai aiškiai 

paþymëtos.

7. Aptvërimas
7.1. Dalyvius ir þiûrovus reikia atskirti aptvaromis, kurios išdëstytos 

ne arèiau kaip 200 cm nuo varþybø maršruto.
7.2. Aptvara turi bûti pagaminta iš tvirtos medþiagos, pvz., plasti-

kinë juosta, galinti atlaikyti bet kokio stiprumo dviratininko smûgá.

8. Finišo linija
8.1. Trasoje aiškiai turi bûti paþymëta finišo linija. Finišo linija yra 

4 cm ploèio, juodos spalvos, tarp 10 cm ploèio baltø juostø. Bendras 
plotas 24 cm.

8.2. Bet kokios vëliavos, plakatai, esantys virš trasos, turi bûti pakel-
ti á tinkamà aukštá, kad netrukdytø vaþiuojantiems dviratininkams.

8.3. Visi finišo linijos komisarai dirba teritorijoje, esanèioje prie 
pat finišo linijos, iš kur turi aiškiai matytis finišo linija ir jà kertantys 
sportininkai.

8.4. Tarptautiniuose renginiuose privaloma vaizdo kamera. Kamera 
átaisoma þemai, lygiuota á finišo linijà, kad aiškiai matytøsi tiek viena, 
tiek antra trasos pusë. Finišo linijos vaizdas neturi bûti uþstojamas. 
Prie kameros galinës pusës turi bûti laisvas priëjimas, kad prireikus 
bûtø galima atsukti vaizdà atgal.

8.5. Prie finišo linijos artimame plote, šonuose uþ treèios baltos 
finišo juostos, sumontuojami 2 komplektai po 8 stulpelius, sunu-
meruotus nuo 1 iki 8. Šie du komplektai stulpeliø gali bûti árengti 
abiejose trasos finišo pusëse, tik turi bûti išlaikyas tam tikras atstu-
mas dël sportininkø saugumo finišuojant. Minëti stulpeliai naudojami 
sportininkø išrikiavimui po finišo, kad teisëjai galutinai galëtø nustatyti 
sportininko uþimtà vietà.

9. Rikiavimo vieta
Prie starto kalnelio árengiama sportininkø rikiavimo vieta, suskirsty-

ta á 10 takø, sunumeruotø nuo 1 iki 10. Èia rikiuojami dalyviai, teisëjai 
suteikia informacijà apie varþybø eigà.

10. Dviratininkø plotas
1. Netoli rikiavimo vietos árengiama vieta, kur renkasi dviratininkai 

tarp lenktyniø. Šis plotas turi bûti aiškiai paþymëtas.

11. Apþiûros vieta
Árengta netoli rikiavimo vietos dviraèiø ir dviratininkø apþiûrai.

12. Pranešimo vieta
Tai rezervuotas plotas informatoriui ir varþybø komentatoriui. Pa-

geidautina, kad ji bûtø pakelta, kad gerai matytøsi trasa.

MAÞØJØ DVIRAÈIØ KROSAS (BMX)
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13. Trasos komisarø vieta
13.1. Kiekvienas trasos komisaras dirba aiškiai apibrëþtoje lenk-

tyniø trasos dalyje.
13.2. Vyriausiojo komisaro darbo vieta árengta taip, kad aiškiai 

matytøsi visa trasa.

14. Skelbimø lentos
Tinkamos konstrukcijos skelbimø lentos árengiamos dviratininkø 

plote informacijai ir varþybø protokolams skelbti. Esant blogam orui, 
turi bûti árengti plastikiniai dangèiai.

15. Administracija ir varþybø kontrolës postai
Registracija ir varþybø kontrolë vyksta reikiamo dydþio kabinete, 

esanèiame aptvertoje teritorijoje, kad bûtø galima laisvai stebëti dvi-
ratininkus. Kabinete pakabinta informacija turi bûti dviem kalbomis 
(valstybine kalba ir anglø kalba).

16. Viešosios informacijos sistema
Pranešëjo balsas turi aiškai girdëtis visose trasos vietose, dvirati-

ninkø plote ir rikiavimo vietoje. Pranešimai skaitomi dviem kalbomis 
(valstybine ir anglø kalba).

17. Mašinø statymo ir þiûrovø vietos
17.1. Mašinø statymo aikštelë turi bûti tinkamo dydþio, saugi, ap-

skaièiuota mašinø srautui.
17.2. Þiûrovø vietose árengti tualetai, teikiamos maitinimo paslau-

gos. Ávairaus lygio renginiams þiûrovø vietø turëtø bûti:
 Tarptautinëms BMX varþyboms – 3000;
 Þemynø BMX èempionatams / atrankos varþyboms – 5000;
 Pasaulio BMX taurës renginiams – 3000;
 Pasaulio BMX èempionatams / atrankos varþyboms – 75000.

18. Vidaus renginiai
BMX varþybos uþdarose patalpose gali vykti ant þemës, mediniø 

ar betoniniø trasø, kliûtys padarytos iš tø paèiø medþiagø. Minëtos 
taisyklës  tinka ir vidaus varþyboms.

Daugiau informacijos internete: www.uci.ch.

MAÞØJØ DVIRAÈIØ KROSAS (BMX)
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1 pav. Pakruojo maþøjø dviraèiø kroso trasa
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1. ÞAIDIMO AIKŠTË

Þaidimo aikštë yra staèiakampio formos,1000 cm ilgio ir 600 cm 
ploèio, simetriškai apsupta staèiakampës 200 cm laisvosios zonos. 
Virš þaidimo zonos ne maþiau kaip 700 cm nuo aikštelës paviršiaus 
turi bûti laisva erdvë ir toje erdvëje negali bûti jokiø konstrukcijø. 
Aikštës paviršius turi bûti lygus, horizontalus ir vienodas. Rengti Eu-
ropos, pasaulio èempionatus ar parolimpines þaidynes leidþiama tik 
sintetinës dangos aikštëse.

Visos linijos turi bûti 5 cm ploèio šviesios ir skirtis nuo aikštës ir 
kitø linijø spalvos.

Abi šoninës ir galinës linijos áskaitomos á aikštës dydá.
Aikštë dalijama pusiau. 200 cm nuo vidurio linijos yra puolimo linija, 

ji pratæsiama punktyrine linija iki laisvosios zonos pabaigos.
Padavimo zona – 600 cm ploèio laukas uþ kiekvienos aikštës 

galinës linijos (galinës linijos neáeina).
Keitimo zona – keitimo zonà riboja ásivaizduojamos abi puolimo 

zonø linijos, besitæsianèios iki laisvosios zonos pabaigos.

2. TINKLAS IR STOVAI

Virš aikštës vidurio linijos ašies vertikaliai átempiamas 650 cm ilgio 
ir 80 cm ploèio tinklas. Tinklo viršutinio krašto aukštis 115 cm vyrø 
komandoms ir 105 cm – moterø.

Ant tinklo virš kiekvienos šoninës aikštës linijos vertikaliai tvirtina-
mos dvi 5 cm ploèio ir 80 cm ilgio juostos.

Išilgai ribojanèiø juostø išorinio krašto priešingose tinklo pusëse 
tvirtinami strypeliai, vadinamieji ribokliai. Jie iškilæ 80 cm virš tinklo, 
yra tinklo dalis ir riboja þaidimo erdvæ iš šonø.

Stovai tinklui tvirtinti turi bûti átaisyti 50–100 cm nuo kiekvienos 
šoninës linijos.

3. KAMUOLYS

Kamuolys – minkštos natûralios ar sintetinës odos pripuèiamas 
rutulys. Spalvø kombinacija turi atitikti patvirtintà WOVD (World Or-
ganization Volleyball for Disabled).

Kamuolio masë 260–280 g, apskritimo ilgis 65–67 cm, vidinis slëgis  
0,30–0,325 kg/cm2.

Visi kamuoliai, kuriais þaidþiama per rungtynes, turi bûti vienodos 
apimties, masës, slëgio ir tipo.

Plaèiau: http://wovd.info.

NEÁGALIØJØ (SËDIMASIS) 
TINKLINIS

NEÁGALIØJØ (SËDIMASIS) TINKLINIS 
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NEÁGALIØJØ (SËDIMASIS) TINKLINIS 

1 pav. Neágaliøjø (sëdimojo) tinklinio aikštës matmenys
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PLAUKIMAS

Plaukimo baseinas yra staèiakampës formos, 25 m (2500 cm) arba 
50 m (5000 cm) ilgio (galimas + 3 cm nukrypimas). Galinës baseino 
sienelës turi bûti lygiagreèios viena su kita, sudaryti staèiuosius kam-
pus su plaukimo kryptimi ir vandens paviršiumi, tvirtos konstrukcijos, 
padengtos neslidþia medþiaga iki 80 cm po vandeniu gylio taip, kad 
plaukikas galëtø atlikti posûká nerizikuodamas sveikata. Galimos 
poilsio atbrailos aplink baseino sieneles; jos turi bûti ne maþiau kaip 
120 cm gylyje ir 10–15 cm ploèio. Nutekamieji grioveliai gali bûti viso-
se keturiose baseino sienelëse. Jei grioveliai yra sumontuoti galinëse 
sienelëse, jie neturi trukdyti pastatyti finišo skydus. Grioveliai turi bûti 
uþdengti tinkamomis grotelëmis ar skydais.

Minimalus baseino gylis 135 cm 100–600 cm atstumu nuo galinës 
sienelës startinëje baseino pusëje. Kitose baseino vietose minimalus 
gylis yra 100 cm. Tarptautinëms varþyboms rengti minimalus baseino 
gylis 200 cm.

Plaukimo takeliai turi bûti ne siauresni kaip 250 cm. Tarp sienelës 
ir pirmojo bei tarp sienelës ir paskutinio takelio turi bûti ne maþesnis 
kaip 20 cm tarpas. Tarptautinëms varþyboms vykdyti takelio plotis 
turi bûti  250 cm, tarp sienelës ir pirmojo bei tarp sienelës ir aštuntojo 
takelio – 250 cm tarpas, takeliø skaièius – 8 (aštuoni), baseino plotis 
– 2500 cm

Takeliø lynai turi tæstis per visà baseino ilgá ir bûti átvirtinti galinëse 

PLAUKIMAS

Plaukimo baseinas ir áranga

sienelëse átaisytose nišose. Tvirtinimas turi bûti toks, kad lynø plûdurai 
bûtø vandens paviršiuje. Kiekvienas takelio lynas susideda iš plûdurø, 
kuriø skersmuo nuo 5 iki 15 cm.

Baseino takeliø lynø spalvos turëtø bûti tokios: 2 þali lynai – 1 ir 
8 takeliams, 4 mëlyni lynai – 2, 3, 6 ir 7 takeliams, 3 geltoni lynai – 4 
ir 5 takeliams.

Lynø plûdurai turi bûti raudonos spalvos 500 cm atstumu nuo 
kiekvienos galinës baseino sienelës. Tarp takeliø gali bûti tik vienas 
lynas. 1500 cm atstumu nuo kiekvienos galinës sienelës plûdurai turi 
bûti skirtingos spalvos nuo aplinkiniø. 50 m ilgio baseine plûdurai taip 
pat turi paþymëti 25 m ribà.

Starto bokšteliai turi bûti tvirti ir nespyruokliuoti. Bokštelio aukš-
tis virš vandens lygio turi bûti tarp 50 ir 75 cm. Bokštelio viršus ne 
maþesnis kaip 50 cm x 50 cm ir padengtas neslidþia medþiaga. 
Tarptautinëms varþyboms vykdyti starto bokštelio viršaus plotis turi 
bûti 50 cm, ilgis – 60 cm. Maksimalus bokštelio nuolydis ne daugiau 
kaip 10°. Bokštelis turi bûti sukonstruotas taip, kad leistø plaukikui 
starto metu apkabinti já iš priekio ir šonø. Rankenos startuoti plau-
kiant nugara turi bûti 30–60 cm aukštyje virš vandens lygio, átvirtintos 
ir horizontaliai, ir vertikaliai, neišsikišti iš galinës baseino sienelës 
plokštumos. Tarptautinëms varþyboms vykdyti turi bûti sumontuota 
priešlaikinio starto fiksavimo aparatûra.

Kiekvienas starto bokštelis turi bûti aiškiai numeruotas iš visø ke-
turiø pusiø. Pirmasis takelis turi bûti dešinëje pusëje, þiûrint á baseinà 
nuo starto vietos.

Posûkiø vëliavëlës pakabinamos skersai baseino 180–250 cm 
aukštyje virš vandens lygio 500 cm atstumu nuo kiekvienos baseino 
sienelës. Priešlaikinio starto lynas turi bûti pakabintas skersai basei-
no ne þemiau kaip 120 cm virš vandens lygio 1500 cm atstumu nuo 
startinës baseino sienelës. Jis turi bûti prikabintas prie paleidþiamojo 
mechanizmo ir uþdengti visus takus, kai yra paleidþiamas.

Vandens temperatûra turi bûti 25–28 °C. Varþybø metu vandens 
baseine sàvybës turi bûti pastovios, nesijausti vandens judëjimo. 
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Higienos sumetimais vandens átekëjimas ir ištekëjimas yra galimas, 
jei nesusidaro srovë ar sûkuriai.

Apšvieta startinëje baseino pusëje ir posûkiø pusëje turi bûti ne 
maþesnë kaip 600 liuksø (lx). Tarptautinëms varþyboms vykdyti ap-
švieta visame baseine turi bûti ne maþesnë kaip 1500 lx.

Takelio þymëjimas turi bûti tamsios spalvos, padëtas ant baseino 
dugno kiekvieno takelio viduryje. Þymëjimo linijos plotis 20–30 cm, 
ilgis 4600 cm (50 m ilgio baseine) arba 2100 cm (25 m ilgio basei-
ne). 

Kiekviena linija turi baigtis 200 cm nuo galinës baseino sienelës 
skersine 100 cm ilgio linija, kurios plotis toks pat kaip ir takelio lini-
jos.

Tokio pat ploèio linija turi bûti abiejose baseino galinëse sienelë-
se nuo baseino krašto iki dugno. Skersinë 50 cm ilgio linija turi bûti 
30 cm þemiau vandens lygio.

50 m ilgio baseinai, sukonstruoti po 2006 m. sausio 1 d., turi turëti 
50 cm ilgio skiriamàjà linijà 1500 cm atstumu nuo abiejø baseino 
sieneliø.

Pertvara turi bûti pagaminta iš tvirtos, neslidþios medþiagos, ji 
turi tæstis per visà baseino plotá ne maþiau kaip 30 cm virš vandens 
ir 80 cm po vandeniu. Jos konstrukcija turi bûti tokia, kad asmenys 
galëtø saugiai judëti visu jos ilgiu, nesukeldami pastebimo vandens 
judëjimo.

Jei plaukimo baseinas ir šuoliø á vandená baseinas yra šalia, tarp 
jø turi bûti ne maþesnis kaip 500 cm atstumas, norint vykdyti tarp-
tautines varþybas.

PLAUKIMAS

1 pav. Baseinas Ignalinoje
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PLAUKIMAS

Plaukimo takelio þymëjimo ir galinës linijos plotis A 25 cm ± 5 cm
Galiniø sienø linijø ilgis B 50 cm
Gylis iki galiniø sienø tikslø centro C 30 cm
Takelio þymëjimo skersinës linijos ilgis D 100 cm
Plaukimo takeliø plotis E 250 cm
Atstumas nuo takelio linijos galo iki galinës 
sienos

F 200 cm

Lietimosi skydas G 240 cm × 90 cm × 1 cm
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1. Šuoliø á vandená tramplynas

Tramplyno lentos turi bûti maþiausiai 480 cm ilgio ir 50 cm ploèio, 
jø paviršius  neslidus. Tramplyno atramos taškas turi bûti toks, kad 
šuolininkas nesudëtingai pats já galëtø nusistatyti á norimà padëtá. 
Sinchronizuotiems šuoliams rekomenduojama, kad bent du tramply-
nai, esantys tame paèiame aukštyje, bûtø árengti vienas šalia kito ir 
šalia nebûtø jokiø objektø, uþstojanèiø erdvæ tarp abiejø šuolininkø.

2. Šuoliø á vandená bokštas

Kiekvienas bokštas privalo bûti tvirtas ir horizontalus. Minimalûs 
bokštø aukšèiai turi bûti tokie: 60–100 cm, 260–300 cm, 500 cm, 
750 cm, 1000 cm. 1000 cm bokšte, kurio plotis yra maþiau nei 300 cm, 
turëklai yra árengiami tik iš šonø, ne arèiau kaip 300 cm nuo bokšto 
priekinës dalies. Pageidautinas bokšto priekinës dalies sienelës 
aukštis turi bûti 20 cm, bet neviršyti 30 cm, o sienelë gali bûti vertikali 
arba pasvirusi, bet ne daugiau kaip 10º kampu nuo vertikalës. Bokšto 
priekinë dalis turi bûti padengta vientisa, elastinga ir neslidþia danga.  
1000 cm  ir 750 cm bokštø priekinë dalis turi išsikišti nors 150 cm 
uþ baseino krašto. Atitinkamai 260–300 cm ir 500 cm bokštø – nors 

ÐUOLIAI Á VANDENÁ 

125 cm , o 60–100 cm – nors 75 m uþ baseino krašto. Vietose, kur 
yra árengiamos dvi pakylos viena virš kitos, viršutinë pakyla turi išsi-
kišti nors 75 cm (pageidautina 125 cm ) toliau uþ apatinës pakylos 
pradþià.

Kiekvienam bokštui turi bûti árengti tinkami laipteliai (ne kopë-
èios).

Tramplynø ir kiekvieno bokšto aukštis nuo vandens paviršiaus gali 
skirtis 0–5 cm nuo dydþiø, nurodytø Taisyklëse.

Atviruose baseinuose tramplynus ir bokštus rekomenduojama 
árengti nukreiptus á šiauræ. Minimali apšvieta 1 m vandens gylyje turi 
bûti ne maþesnë kaip 600 liuksø (olimpinëms þaidynëms ir pasaulio 
èempionatams – 1500 liuksø). Vandens temperatûra neturi bûti þe-
mesnë kaip 25 laipsniai Celsijaus.

Šuoliø á vandená árenginiuose turi bûti árengtas dirbtinis vandens 
bangavimas, kuris leidþia šuolininkui pamatyti vandens paviršiø. Jei 
baseine yra povandeninë burbuliavimo mašina, ji turi bûti naudoja-
ma tik tuo atveju, jei gali uþtikrinti pakankamà vandens paviršiaus 
bangavimà, labai nedaug padidindama slëgá. Kitu atveju naudojama 
vandens paviršiaus purškimo sistema.

ÐUOLIAI Á VANDENÁ
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VANDENSVYDIS

1. AIKÐTË IR ÁRENGIMAI

1.1. Varþybas vykdanti organizacija atsako uþ aikðtës matmenø 
ir þymëjimø (takeliø, linijø ir kt.) tikslumà, privalo uþtikrinti nustatytø 
árengimø ar prietaisø veikimà.

1.2. Jeigu rungtynëse teisëjauja du aikðtës teisëjai, þaidimo aikðtës 
schema (konfigûracija) ir þymëjimai turi bûti tokie, kaip parodyta 
brëþinyje.

1.3. Jeigu rungtynëse teisëjauja vienas aikðtës teisëjas, jis turi bûti 
sekretoriato pusëje, o vartø teisëjai – prieðingoje aikðtës pusëje.

1.4. Atstumas tarp vartø linijø (aikðtës ilgis) turi bûti ne trumpes-
nis nei 2000 cm ir ne ilgesnis nei 3000 cm. Aikðtës plotis turi bûti ne 
maþesnis nei 1000 cm, bet ne didesnis nei 2500 cm. Atstumas nuo 
galinës aikðtës linijos iki vartø linijos – 30 cm.

1.5. Vandens temperatûra varþybø metu neturi bûti maþesnë 
(didesnë) nei +26 °C±1 °C. Apðvieta neturi bûti maþesnë kaip 
600 liuksø (lx). Per olimpines þaidynes ir pasaulio èempionatuse ðis 
rodiklis turi bûti ne maþesnis kaip 1500 lx. Ðiose varþybose naudo-
jamas tik ðvarus (naujas) vanduo.

VANDENSVYDIS

1.6. Skiriamieji þenklai (linijos) turi bûti paþymëti abiejose þaidimo 
aikðtës pusëse tokiomis spalvomis:

balta – vartø linija ir vidurio linija
raudona  – 2 metrø linija
geltona  – 5 metrø linija
þalia  – likusi aikštës dalis
1.7. Kitoje negu sekretoriatas aikðtës pusëje ant abiejø galiniø 

linijø, 200 cm nuo ðoninës linijos raudona spalva turi bûti paþymëta 
þaidëjø keitimo zona.

1.8. Aikðtës teisëjams turi bûti sudarytos sàlygos laisvai judëti palei 
visà aikðtës ilgá. Vartø teisëjams taip pat turi bûti skirta pakankamai 
vietos prie vartø linijos.

1.9. Sekretorius turi bûti aprûpintas 35x20 cm dydþio baltos, rau-
donos ir mëlynos spalvos vëliavëlëmis.

2. VARTAI

2.1. Vartø virpstai ir skersinis tvirtinami staèiakampio formos kons-
trukcija. Virpstø ir skersinio storis 7,5 cm. Jie turi bûti baltos spalvos. 
Vartø virpstai tvirtinami vienodu atstumu nuo abiejø ðoniniø linijø ant 
vartø linijos, ne maþiau kaip 30 cm á prieká nuo galinës linijos.

2.2. Atstumas tarp virpstø vidiniø kraðtø 300 cm. Jeigu plaukyk-
los gylis yra 150 cm ar daugiau, vidinis skersinio kraðtas turi bûti 
nutolæs 90 cm nuo vandens pavirðiaus. Jeigu plaukyklos gylis ne-
siekia 150 cm, vidinis skersinio kraðtas turi bûti nutolæs 240 cm nuo 
dugno.

2.3.  Vartø tinklas, pagamintas ið minkðto audinio, turi bûti tvirtai 
pririðtas ar kitaip pritvirtintas prie virpstø, skersinio ir vidiniø vartø at-
ramø, kad galëtø sulaikyti kamuolá ið abiejø pusiø. Nuo vartø linijos 
iki tinklo (vartø gylis) turi bûti ne maþesnis nei 30 cm ilgio laisvas 
plotas.
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1 pav. Vandensvydþio aikštës matmenys



54

3. KAMUOLYS

3.1. Kamuolys turi bûti apvalus, su oro kamera ir savarankiðkai 
uþsidaranèiu ventiliu. Jis taip pat turi bûti neperðlampamas, be iðoriniø 
grioveliø, nesuteptas jokiu tepalu ar skysèiu.

3.2. Kamuolys turi sverti 400–450 gramø.
3.3. Vyrø varþybose kamuolio apimtis turi bûti 68–71 cm, slë-

gis 90–97 kilopaskaliai (13–14 svarø kvadratiniam coliui). Moterø 
varþybose kamuolio apimtis 65–67 cm, slëgis 83–90 kilopaskaliai 
(12–13 svarø kvadratiniam coliui).

4. KEPURËS

4.1. Komandø kepurës turi bûti kontrastiðkø spalvø, iðskyrus 
raudonà ir kamuolio spalvà. Aikðtës teisëjai gali reikalauti, kad ko-
mandos dëvëtø baltas ar mëlynas kepures. Vartininkø kepurës turi 
bûti raudonos spalvos. Kepurës turi bûti uþriðamos po smakru. 

4.2. Per olimpines þaidynes, pasaulio èempionatus ir kitas FINA 
rungtynes kepurës turi bûti su ausø protektoriais. Rekomenduojama 
dëvëti kepures su tokiais protektoriais ir per visas kitas rungtynes. 
Protektoriø spalva turi bûti tokia pati kaip ir komandos kepuriø spalva. 
Vartininko kepurës protektoriai gali bûti raudonos spalvos.

14.3. Abiejose kepurës pusëse turi bûti 10 cm aukðèio numeriai. 
Vartininkas dëvi kepuræ, kurios Nr. 1 ir 13, kitø þaidëjø kepuriø nu-
meriai turi bûti nuo 2 iki 15. Vartininkà keièiantis þaidëjas turi dëvëti 
vartininko kepuræ. Þaidëjams draudþiama keisti savo numerá rungtyniø 
metu, iðskyrus atvejus, kai tai daryti leidþia aikðtës teisëjas. Ðiuo at-
veju bûtina informuoti apie tai rungtyniø sekretoriø.

14.4. Per tarptautines rungtynes kepurës priekyje turi bûti uþraðytas 
ðalies kodas (trys raidës), kodo aukðtis 4 cm, gali bûti pavaizduota 
valstybës vëliava.

Plaèiau: www.finu.org, www.waterpolo.lt.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Á S A K Y M A S

DËL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 123:2003 
„PATALPØ IR ÁRANGOS, SKIRTØ KÛNO KULTÛRAI IR SPOR-

TUI, HIGIENOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2003 m. gruodþio 12 d. Nr. V-737
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. spalio 4 d. 
nutarimo Nr. 1196 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001–2004 
metø programos ágyvendinimo priemoniø patvirtinimo“ V skyriaus „Svei-
katos apsauga“140 punktà (Þin., 2001, Nr. 86-3015):

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normà HN 123:2003 „Patalpø ir áran-
gos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, higienos reikalavimai“ (pridedama).

2. N u s t a t a u Lietuvos higienos normos HN 123:2003 „Patalpø ir 
árangos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, higienos reikalavimai“ ásigaliojimo 
datà – 2004 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u ásakymo vykdymà kontroliuoti ministerijos sekretoriui 
Eduardui Bartkevièiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS

     

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
  2003 m. gruodþio 12 d. ásakymu Nr.V-737

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 123:2003 
„PATALPØ IR ÁRANGOS, SKIRTØ KÛNO KULTÛRAI 

IR SPORTUI, HIGIENOS REIKALAVIMAI“

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius uþdarø sporto statiniø, 
skirtø kûno kultûrai ir sportui, árengimo ir eksploatavimo higienos rei-
kalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos ju-
ridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, árengiantiems, 
rekonstruojantiems, eksploatuojantiems uþdarus sporto statinius bei 
vykdantiems valstybinæ prieþiûrà ir kontrolæ.

II. NUORODOS

3. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos á tokius dokumentus:
3.1. Lietuvos Respublikos darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymas 

(Þin., 2003, Nr. 70-3170).
3.2. Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymas (Þin., 

1996, Nr. 9-215).
3.3. Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo ástatymas (Þin., 

1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).
3.4. Lietuvos Respublikos þmoniø uþkreèiamøjø ligø profi-

laktikos ir kontrolës ástatymas (Þin., 1996, Nr. 104-2363; 2001,  
Nr. 112-4069).

3.5. Lietuvos Respublikos statybos ástatymas (Þin., 1996, Nr. 32-788; 
2001, Nr. 101-3597).

3.6. Lietuvos Respublikos invalidø socialinës integracijos ástatymas 
(Þin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706).
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3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. geguþës 7 d. nutari-
mas Nr. 544 „Dël darbø ir veiklos srièiø, kuriose leidþiama dirbti asme-
nims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vëliau periodiškai besitikrinantiems 
sveikatà dël uþkreèiamøjø ligø, sàrašo ir šiø asmenø sveikatos tikrinimo 
tvarkos“ patvirtinimas“ (Þin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. bir-
þelio 10 d. ásakymas Nr. 285 „Dël ûkinës komercinës veiklos, kuria vers-
damiesi ámonës ir asmenys privalo turëti leidimà–higienos pasà, sàrašo 
bei leidimo-higienos paso išdavimo tvarkos“ (Þin., 1999, Nr. 54-1746).

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
birþelio 18 d. ásakymas Nr. 288 „Dël Privalomo profilaktinio aplinkos 
kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) 
tvarkos patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 63-2551).

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
rugpjûèio 30 d. ásakymas Nr. 437 „Dël privalomojo sveikatos mokymo“ 
(Þin., 2002, Nr. 89-3824).

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
liepos 11 d. ásakymas Nr. V-450 „Dël sveikatos prieþiûros ir farmacijos 
specialistø kompetencijos teikiant pirmàjà medicinos pagalbà, pirmosios 
medicinos pagalbos vaistinëliø ir pirmosios pagalbos rinkiniø“ (Þin., 
2003, Nr. 79-3605).

3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. 
ásakymas Nr. 19 „Dël STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vëdinimas ir oro 
kondicionavimas“ patvirtinimo“ (Þin., 1999, Nr. 13-333).

3.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birþelio 14 d. ása-
kymas Nr. 317 „Dël STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
þmoniø su negalia reikmëms“ patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 53-1898).

3.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandþio 23 d. 
ásakymas Nr. 200 „Dël pasiûlymø keisti daugiabuèio namo gyvenamøjø 
patalpø paskirtá viešojo aptarnavimo tvarkos patvirtinimo“ (Þin., 2002, 
Nr. 54-2145).

3.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandþio 30 d. 
ásakymas Nr. 218 „Dël statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 
„Statybos leidimas“ patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 55-2203).

3.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguþës 14 d. 
ásakymas Nr. 242 „Dël statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 

„Statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Þin., 2002, 
Nr. 60-2475).

3.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
lapkrièio 25 d. ásakymas Nr. V-455 „Dël Lietuvos higienos normos HN 
24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybës reikalavimai“ patvirtini-
mo“ (Þin., 2003, Nr. 79-3606).

3.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
sausio 6 d. ásakymas Nr. 3 „Dël Lietuvos higienos normos HN 42:1999 
„Gyvenamøjø ir viešosios paskirties pastatø mikroklimatas“ patvirtinimo“ 
(Þin., 1999, Nr. 5-121).

3.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. ge-
guþës 24 d. ásakymas Nr. 277 „Dël Lietuvos higienos normos HN 98:2000 
„Natûralus ir dirbtinis darbo vietø apšvietimas. Apšvietos ribinës vertës ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“ (Þin., 2000, Nr. 44-1278).

3.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
rugsëjo 3 d. ásakymas Nr. V-520 „Dël Lietuvos higienos normos HN 
33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidþiami lygiai gyvenamojoje ir darbo 
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Þin., 
2003, Nr. 87-3957).

3.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lie-
pos 17 d. ásakymas Nr. 390 „Dël Lietuvos higienos normos HN 109:2001 
„Baseinai. Árengimas, prieþiûra ir kontrolë“ patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 
64-2376).

3.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 
5 d. ásakymas Nr. V-64 „Dël Lietuvos higienos normos HN 71:2003 „Soliariu-
mai. Árengimas ir eksploatavimas“ patvirtinimo“ (Þin., 2003, Nr. 21-918).

3.23. Lietuvos Respublikos vyriausiojo gydytojo higienisto 1994 m. 
gruodþio 30 d. ásakymas Nr. 2 „Dël Lietuvos higienos norma HN 50-1994 
„Visà þmogaus kûnà veikianti vibracija. Didþiausi leidþiami dydþiai ir ma-
tavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 
patvirtinimo“.

3.24. S.Stonkus. „Sporto terminø þodynas“. Kaunas, 2002.
3.25. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybës direktoriaus 2002 m. lapkrièio 11 d. ásakymas Nr. 318 „Dël 
kûno kultûros ir sporto specialisto licencijos ágyjimo tvarkos“ (KKSD 
informacinis biuletenis, 2002 m. lapkrièio 14 d. Nr.2).
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3.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodþio 29 d. ásakymas Nr. 687 „Dël saugos duomenø lapo reikalavimø 
ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos“ patvirtinimo“ (Þin., 
2002, Nr. 26-946).

III. TERMINAI IR JØ APIBRËÞIMAI

4. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jø apibrëþimai:
4.1. sporto statiniai
Specialûs atskiri arba kompleksiniai statiniai kûno kultûros ir sporto 

pratyboms, varþyboms. Statiniai yra pagrindiniai (stadionai, sporto 
aikštynai, plaukimo ir irklavimo bazës, sporto rûmai, plaukyklos, manie-
þai, specializuotos sporto salës) ir pagalbiniai (pratybø aikštës, salës, 
administraciniai pastatai, medicinos punktai, teisëjø, treneriø patalpos) 
[3.24].

4.2. sporto klubas
Speciali patalpa, kurioje renkasi ribotas skaièius vienodo pomëgio 

þmoniø, norinèiø tobulinti savo meistriškumà arba turiningai leisti lais-
valaiká [3.24].

4.3. kûno kultûros ir sporto mëgëjø klubas
Kurià nors sporto šakà (rungtá) pamëgusiø þmoniø grupë, reguliariai 

lankanti tos sporto šakos pratybas, turëdama tikslà stiprinti ir saugoti 
savo sveikatà, ádomiai leisti laisvalaiká, bendrauti, propaguoti ir diegti 
sveikà gyvensenà [3.24].

4.4. salë
Tam tikrø matmenø (dydþio) uþdara (dengta) patalpa, turinti reikiamà 

árangà, inventoriø kûno kultûros pamokoms, sporto šakø pratyboms ir 
varþyboms saugiai rengti. Salës gali bûti universalios (keliø sporto šakø 
pratyboms ir varþyboms) ir specialios (vienos sporto šakos, pvz., gim-
nastikos, pratyboms) [3.24].

4.5. sporto áranga
Prietaisai, árenginiai ir átaisai, bûtini kûno kultûros, sporto pratyboms ir 

varþyboms, laisvalaikiui ir þaidimams. Sporto áranga yra stacionari (pvz., 
krepšiai, vartai, gimnastikos sienelës ir t. t.) ir kilnojamoji (treniruokliai, 
suoleliai, barjerai ir t. t.) [3.24].

4.6. sporto inventorius (sporto reikmenys)
Visuma kûno kultûros pamokoms, sporto pratyboms bei varþyboms bû-

tinø daiktø ir árangos, atitinkanèios sporto šakø taisykles, sportinio rengimo 
tikslus (pvz., dviraèiai, rituliai, štanga su skridiniais ir t.t.) [3.24].

4.7. sporto árankiai
Sporto šakos ir varþybø taisykliø nurodyti daiktai, instrumentai fizi-

niams pratimams daryti, varþytis; daiktai, su kuriais atliekama mankšta, 
fiziniai pratimai (pvz., raketës, ietis, diskas, kûjis, kartis, kaspinas, lankas, 
šokdynë, virvutë ir t. t.) [3.24].

4.8. paslauga
Paslaugos teikëjo veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezul-

tatas [3.3].
4.9. saugi paslauga
Bet kokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sàlygas ir nepaþei-

dþiant teisës aktuose nustatytø paslaugos saugos reikalavimø, jos teikimo 
metu ar po to nekelia jokios rizikos arba kelia þmoniø gyvybei ir sveikatai 
ne didesnæ rizikà negu ta, kuri teisës aktuose nustatoma kaip leistina.

4.10. paslaugos teikëjas
Fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisës aktø nustatyta 

tvarka áregistravæs savo veiklà ir teikiantis paslaugas.
4.11. paslaugos vartotojas (klientas)
Asmuo, kuris sporto statinyje, kur teikiamos kûno kultûros ir sporto 

paslaugos, naudojasi teikiamomis paslaugomis, áranga, inventoriumi 
bei árankiais.

4.12. kûno kultûros ir sporto specialistas
Asmuo, atliekantis teoriná arba praktiná mokymà, treniravimo ir orga-

nizaciná darbà kûno kultûros ir sporto srityje [3.2].
4.13. kûno kultûros ir sporto specialisto licencija
Dokumentas, suteikiantis teisæ ribotà laikà atlikti teoriná arba praktiná 

mokymo, treniravimo darbà kûno kultûros ir sporto srityje[3.25].
4.14. valymas
Teršalø pašalinimas šluostant, šveièiant, mirkant, plaunant valikliø 

tirpalais.
4.15. dezinfekcija
Uþkreèiamøjø ligø sukëlëjø pašalinimas iš aplinkos ir jø sunaikinimas, 

naudojant specialius metodus ir priemones [3.9].
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IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Sporto statiniai ir patalpos, skirtos kûno kultûrai ir sportui, pro-
jektuojami, statomi, rekonstruojami, pripaþástami tinkamais naudoti va-
dovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanèiais norminiais teisës aktais 
[3.5, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16].

6. Fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys kûno kultûros ir sporto 
paslaugas, teisës aktø nustatyta tvarka turi bûti uþsiregistravæ paslaugø 
registre, turëti šiai veiklai išduotà paþymëjimà ir leidimà-higienos pasà 
[3.25, 3.8].

7. Patalpose, kur vyksta sportiniai uþsiëmimai, turi bûti viešai pateikta 
informacija paslaugø vartotojui apie saugø árangos ir inventoriaus bei 
árankiø naudojimà. Sporto árangos ir inventoriaus techniniai pasai ir eks-
ploatavimo instrukcijos lietuviø kalba turi bûti pas atsakingus asmenis.

8. Sporto áranga, inventorius bei árankiai turi bûti techniškai tvarkingi, 
turëti atitinkamus eksploatavimo ir saugos dokumentus ir naudojami tik 
pagal paskirtá, gamintojo rekomendacijas.

9. Patalpø, árangos ir inventoriaus prieþiûrai, valymui naudojami va-
likliai ir dezinfekcinës medþiagos turi bûti áteisintos, paþenklintos teisës 
aktø nustatyta tvarka, turëti saugos duomenø lapà lietuviø kalba, saugiai 
laikomos specialioje pritaikytoje patalpoje ir turi bûti naudojamos pagal 
gamintojo instrukcijas.

10. Naujai árengiami ar rekonstruojami sporto statiniai ir patalpos, 
skirtos kûno kultûrai ir sportui, turi bûti pritaikytos paslaugø vartotojams 
su fizine negalia ir árengiami pagal teisës aktuose nurodytus reikalavimus 
[3.6, 3.13].

V. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PATALPOMS, SKIRTOMS
KÛNO KULTÛRAI IR SPORTUI, ÁRENGTI

11. Kûno kultûrai ir sportui skirtos patalpos yra: sporto salës, admi-
nistracinës, buities, pagalbinës ir kitos patalpos.

12. Sporto salëje vienai árangai plotas skiriamas pagal pasà arba toks, 
kad bûtø uþtikrinti saugos reikalavimai sportuojantiems, minimalus plotas 
vienam sportuojanèiam þmogui 3,5 m2.

13. Sporto salëse turi bûti tik ta áranga bei inventorius, kurie reikalingi 
uþsiëmimams. Neturi bûti pašaliniø daiktø ar sugadintos árangos.

14. Sporto saliø konstrukcijos, tarp jø ir grindys, turi bûti patvarios 
ir saugios, kad prie jø bûtø galima tvirtinti stacionarià ar pernešamà 
árangà. Sienos turi bûti lygios, be nišø ir išsikišimø. Jeigu yra nišos, jose 
rekomenduojama ámontuoti sportinæ árangà arba radiatorius, kurie uþ-
dengiami taip, kad paviršiai bûtø lygûs su siena.

15. Grindys turi bûti lygios, neslidþios, be plyšiø, nelaidþios vandeniui, 
lengvai valomos drëgnu bûdu ir atsparios cheminiams valikliams bei 
dezinfekcijos medþiagoms.

16. Sienos ir lubos turi bûti padengtos lygia, patvaria ir drëgmei at-
sparia medþiaga.

17. Sporto salëse, kur þaidþiama su kamuoliu, langai, šviestuvai ap-
saugomi specialia áranga.

18. Administraciniø patalpø (direktoriaus, kûno kultûros ir sporto 
specialistø, gydytojo arba slaugytojo kabinetai ir kt.) skaièius priklauso 
nuo personalo skaièiaus ir projektavimo uþduoties.

19. Buities patalpos: drabuþinës, persirengimo kambariai, dušai, tua-
letai, poilsio ir personalo kambariai. Šiø patalpø plotai nustatomi pagal 
projektavimo uþduotis.

19.1. Persirengimo kambariai turi tiesiogiai jungtis su dušø ir tualetø 
patalpomis. Persirengimo kambariuose drabuþiai gali bûti laikomi dvi-
gubose spintelëse arba kabinami atvirai ant kabliukø virš persirengimui 
skirtø suolø.

19.2. Dušø kabinø skaièius nustatomas skaièiuojant 1 ragelá penkioms 
persirengimo vietoms. Dušinëse dušø rageliai išdëstomi atvirai arba at-
skiriami pertvaromis be durø.

19.3. Tualetai su praustuvëmis árengiami skaièiuojant: moterims – 1 
unitazas ir 1 praustuvë 30 persirengimo vietø; vyrams – 1 unitazas, ne 
maþiau kaip 2 praustuvës 135 persirengimo vietoms ir 1 pisuaras 45 
persirengimo vietoms.

19.4. Poilsio patalpa turi bûti skaièiuojama 1,5 m2 vienai vietai, o vietø 
skaièius priklauso nuo patalpø pralaidumo. Poilsio vietas leidþiama árengti 
vestibiulyje arba apšviestose koridoriaus dalyse.

19.5. Personalo kambarys turi bûti ne maþesnis kaip 9 m2, skaièiuojant 
1,5 m2 vienam dirbanèiajam.
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20. Pagalbinës patalpos:
20.1. nešiojamo sportinio inventoriaus ir árankiø laikymo patalpa;
20.2. avalynës laikymo, dezinfekcijos ir išdavimo patalpa;
20.3. patalpa, skirta techninës prieþiûros darbams atlikti ir atsarginëms 

dalims laikyti;
20.4. valymo inventoriaus ir valymo bei dezinfekciniø medþiagø lai-

kymo patalpa.
21. Kitos patalpos: baseinai, pirtys, saunos, soliariumai, masaþo 

kambariai, rûkymo patalpa, bufetas, kavinë ir kt. [3.21, 3.22].
22. Sporto statiniuose turi bûti vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, 

prijungtos prie vidaus arba centralizuotø vandentiekio ir kanalizacijos 
tinklø.

23. Á sporto statiniø buities patalpas turi bûti tiekiamas ir karštas ge-
riamasis vanduo ûkio buities poreikiams.

24. Šalto ir karšto vandens kokybë turi atitikti Lietuvos Respublikos 
teisës aktø reikalavimus [3.17].

25. Sporto statiniø šildymo ir vëdinimo sistemos turi bûti projektuoja-
mos ir árengiamos pagal norminiø teisës aktø reikalavimus [3.12].

26. Patalpø temperatûra: sporto salëse – (15–17) °C, persirengimo 
kambariuose – (20–21) °C, dušuose – (25–26) °C, kitose patalpose 
– (18–19) °C [3.18].

27. Oro kaita – ne maþiau kaip 80 m3/h vienam þmogui, oro judëjimo 
greitis – (0,2–0,5) m/s ir oro drëgmë (30–60) %.

28. Naujai árengiamuose ar rekonstruojamuose sporto statiniuose 
turi bûti tiekiamoji ir ištraukiamoji vëdinimo sistemos, gali bûti ir oro 
kondicionavimas. Jeigu sporto salës árengiamos individualiuose ar 
daugiabuèiuose gyvenamuosiuose namuose, turi bûti suprojektuotos 
ir árengtos atskiros vëdinimo sistemos. Á patalpas turi bûti tiekiamas ne 
maþesnis kaip 80 m3/val. švieþio oro kiekis 1 asmeniui pagal projekte 
numatytà maksimalø galimà lankytojø ir darbuotojø skaièiø.

29. Sporto statiniai turi turëti reikiamà natûralø ir dirbtiná apšvietimà 
[3.19]. Salëse gali bûti projektuojamas šoninis vienpusis, dvipusis, vir-
šutinis natûralus apšvietimas arba salës gali bûti apšvieèiamos dirbtine 
šviesa. Buities patalpose gali bûti tik dirbtinis apšvietimas. Patalpø mi-
nimalus horizontalus apšviestumas grindø lygyje turi bûti ne maþesnis 
kaip 150 lx.

30. Sporto statiniuose ir daugiabuèiuose namuose árengtose sporto 
salëse triukšmas ir vibracija neturi viršyti Lietuvos Respublikos teisës 
aktais nustatytø reikalavimø [3.20, 3.23].

31. Sporto salëse turi bûti pirmosios pagalbos rinkinys gerai matomo-
je vietoje, lengvai pasiekiamas, jo sudëtis ir apimtis turi atitikti Lietuvos 
Respublikos aktø nustatytà tvarkà [3.11].

VI. PATALPØ, SPORTO ÁRANGOS IR INVENTORIAUS PRIEÞIÛRA

32. Sporto salës turi bûti valomos ne reèiau kaip du kartus per dienà 
naudojant valymo priemones ir po kiekvieno uþsiëmimo papildomai 
vëdinamos.

33. Persirengimo kambariai, dušai, tualetai turi bûti švarûs visà laikà 
ir valomi drëgnu bûdu naudojant Lietuvoje leidþiamus valiklius su dez-
infekcijos medþiagomis.

34. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi atitikti vartotojø amþiø, 
ûgá, svorá bei darbo saugos reikalavimus.

35. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi bûti reguliariai techniškai 
priþiûrimi ir prieš kiekvienà uþsiëmimà profilaktiškai patikrinami.

36. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi bûti valomi po kiekvieno 
uþsiëmimo ir darbo dienos pabaigoje, naudojant valiklius su dezinfek-
cijos priemonëmis.

37. Drabuþiai kiekvienam klientui, jeigu jie yra paslaugø teikëjø, turi 
bûti švarûs ir pateikiami vartotojui ápakuoti.

38. Avalynë, jeigu ji yra paslaugø teikëjø, turi bûti švari, sausa, po 
kiekvieno panaudojimo dezinfekuota ir ápakuota.

39. Patalpose turi bûti atliekama kenkëjø kontrolë ir prireikus privalo-
masis profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas [3.9].

VII. REIKALAVIMAI PASLAUGØ TEIKËJAMS

40. Sporto statiniø savininkai ir administracija privalo uþtikrinti tinkamà 
techninæ sporto statiniø, sporto árangos, inventoriaus ir árankiø bûklæ pa-
gal Lietuvos Respublikos teisës aktø numatytus reikalavimus ir ástatymø 
nustatyta tvarka atsako uþ vartotojui padarytà þalà [3.2, 3.3].
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Á S A K Y M A S

DËL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 109:2005 „BASEINAI. 
ÁRENGIMO IR PRIEÞIÛROS SAUGOS SVEIKATAI REIKALAVI-

MAI“ PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 12 d. Nr. V-572
Vilnius

Siekdamas uþtikrinti baseinø paslaugø saugà:
1. T v i r t i n u  Lietuvos higienos normà HN 109:2005 „Baseinai. 

Árengimo ir prieþiûros saugos sveikatai reikalavimai“ (pridedama).
2. P r i p a þ á s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. ásakymà Nr. 390 „Dël Lietuvos 
higienos normos HN 109:2001 „Baseinai. Árengimas, prieþiûra ir kontrolë“ 
patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 64-2376).

3. P a v e d u  ásakymo vykdymo kontrolæ ministerijos sekretoriui pa-
gal administravimo sritá.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ÞILVINAS PADAIGA

     

         

41. Kûno kultûros ir sporto paslaugas teikiantys asmenys turi turëti 
specialøjá kûno kultûros ir sporto išsilavinimà arba atitinkamà licencijà 
(leidimà). Licencijø išdavimo tvarkà nustato ir jas išduoda Kûno kultûros 
ir sporto depatramentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës [3.25].

42. Darbuotojai privalo turëti privalomojo higienos mokymo ir pri-
valomojo pirmosios medicinos pagalbos mokymo þiniø atestavimo 
paþymëjimus [3.10].

43. Darbuotojai gali dirbti tik pasitikrinæ sveikatà Lietuvos Respublikos 
teisës aktø nustatyta tvarka [3.7].

44. Darbuotojai turi gerai þinoti sporto árangos ir inventoriaus naudo-
jimo instrukcijas, prieþiûros ir darbo saugos taisykles, išmanyti teikiamø 
paslaugø ypatumus ir jø neigiamà poveiká bei þinoti árangos, inventoriaus 
ir árankiø valymo, dezinfekcijos reikalavimus.

46. Darbuotojai, dirbantys su valymo, plovimo, dezinfekcijos prie-
monëmis, turi laikytis gamintojo ar tiekëjo saugos duomenø lapuose 
nurodytø saugos sveikatai reikalavimø [3.26].

47. Darbuotojai privalo stebëti kliento uþsiëmimus ir uþtikrinti jo 
saugumà.

48. Darbuotojai, teikdami paslaugas, privalo dëvëti švarius, lengvai 
skalbiamus darbo drabuþius, avëti darbo avalynæ.

49. Darbuotojams negalima darbo vietoje laikyti asmeniniø daiktø.
50. Darbuotojams negalima valgyti ir rûkyti darbo vietoje.
51. Sporto statiniø patalpose draudþiama laikyti, prekiauti ir naudoti 

steroidinius ir kitus medikamentinius preparatus-stimuliatorius.
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   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos sveikatos 
   apsaugos ministro
   2005 m. liepos 12 d. ásakymu Nr. V-572

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 109:2005
,,BASEINAI. ÁRENGIMO IR PRIEÞIÛROS SAUGOS 

SVEIKATAI REIKALAVIMAI“ 

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius baseinø árengimo, prieþiû-
ros ir kontrolës reikalavimus, taip pat kokybës reikalavimus vandeniui, 
naudojamam visø tipø baseinuose, išskyrus asmeninio naudojimo.

2. Ši higienos norma privaloma visiems juridiniams ar fiziniams as-
menims, projektuojantiems, árengiantiems, rekonstruojantiems, eksploa-
tuojantiems baseinus, baseinø ir pagalbines patalpas bei vykdantiems 
valstybinæ prieþiûrà ir kontrolæ.

3. Juridinis ar fizinis asmuo, prieš pradëdamas teikti baseinø pa-
slaugas, turi gauti Sveikatos apsaugos ministerijos ágaliotos institucijos 
išduodamà leidimà-higienos pasà [5.13].

4. Šios higienos normos tikslas yra uþtikrinti baseinø vandens kokybæ, 
atitinkanèià higienos normø reikalavimus, apsaugoti paslaugos varto-
tojus nuo neigiamo poveikio sveikatai, sumaþinti pašaliná dezinfekcijos 
medþiagø poveiká sveikatai. 

II. NUORODOS

5. Teisës aktai, á kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:
5.1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas (Þin., 1996, Nr. 32-788; 

2001, Nr. 101-3597);
5.2. Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo ástatymas (Þin.,  

1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581);
5.3. Lietuvos Respublikos produktø saugos ástatymas (Þin., 1999, Nr. 

52-1673; 2001, Nr. 64-2324);

2 PRIEDAS 

5.4. Lietuvos Respublikos þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir 
kontrolës ástatymas (Þin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069);

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. geguþës 7 d. nu-
tarimas Nr. 544 „Dël darbø ir veiklos srièiø, kuriose leidþiama dirbti 
darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vëliau periodiškai besitikri-
nantiems, ar neserga uþkreèiamosiomis ligomis, sàrašo ir šiø darbuotojø 
sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Þin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, 
Nr. 73-3127);

5.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguþës 14 d. 
ásakymas Nr. 242 „Dël statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 
„Statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Þin., 2002, 
Nr. 60-2475);

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. 
ásakymas Nr. 19 „Dël STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vëdinimas ir oro 
kondicionavimas” patvirtinimo ir 1998 08 31 ásakymo Nr. 162 dalinio 
pakeitimo“ (Þin., 1999, Nr. 13-333);

5.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 21 d. 
ásakymas Nr. 410 „Dël reglamento STR 2.01.01(1):1999 ,,Esminiai statinio 
reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ patvirtinimo“ (Þin., 
1999, Nr. 112-3260);

5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 27 
d. ásakymas Nr. 420 „Dël reglamento STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai 
statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“ 
(Þin., 2000, Nr. 8-215);

5.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 27 d. 
ásakymas Nr. 421 „Dël reglamento STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai sta-
tinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ ir STR 2.01.01 (5):1999 „Esminiai 
statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Þin., 2000, 
Nr. 8-216);

5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2001 m. spalio 
5 d. ásakymas Nr. 495 „Dël aplinkosaugos reikalavimø nuotekoms tvarkyti 
patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 87-3054);

5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. 
ásakymas Nr. 390 „Dël statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekio ir nuotekø šalintuvas. Pastato inþinerinës sistemos. Lauko 
inþineriniai tinklai“ patvirtinimo“ (Þin., 2003, Nr. 83-3804);
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5.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. bir-
þelio 10 d. ásakymas Nr. 285 „Dël Ûkinës komercinës veiklos, kuria vers-
damiesi ámonës ir asmenys privalo turëti leidimà-higienos pasà, sàrašo 
bei leidimo-higienos paso išdavimo tvarkos“ (Þin., 1999, Nr. 54-1746); 

5.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
liepos 8 d. ásakymas Nr. 358 „Dël Biocidø autorizacijos ir registracijos 
nuostatø patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 79–3361);

5.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rug-
pjûèio 14 d. ásakymas Nr. 421 „Dël Biocidø autorizacijos ir registracijos 
taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 87-3760);

5.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
sausio 31 d. ásakymas Nr. V-51 ,,Dël Asmenø, kurie privalo ágyti þiniø 
sveikatos klausimais profesijø sàrašo ir asmenø, kurie dël savo darbo 
ar kitos veiklos pobûdþio privalo ágyti pirmosios medicinos pagalbos 
teikimo þiniø ir ágûdþiø, profesijø ir veiklos srièiø sàrašo bei mokymo 
tvarkos tvirtinimo“ (Þin., 2003, Nr. 18-795);

5.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
rugsëjo 3 d. ásakymas Nr. V-520 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 
33-1:2003 ,,Akustinis triukšmas. Leidþiami lygiai gyvenamojoje ir darbo 
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Þin., 
2003, Nr. 87-3957);

5.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lap-
krièio 30 d. ásakymas Nr. 621 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 48:2001 
„Þmogaus vartojamo þalio vandens kokybës higieniniai reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 104-3719);

5.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lie-
pos 23 d. ásakymas Nr. V-455 „Dël Lietuvos higienos normos HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybës reikalavimai“ patvirtinimo“ (Þin., 
2003, Nr. 79-3606);

5.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. bir-
þelio 29 d. ásakymas Nr. V-479 „Dël Lietuvos higienos normos HN 42:2004 
„Gyvenamøjø ir viešojo naudojimo pastatø mikroklimatas“ patvirtinimo“ 
(Þin., 2004, Nr. 105-3911);

5.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
gruodþio 24 d. ásakymas Nr. V-770 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 
69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminë aplinka darbo patal-

pose. Parametrø norminës vertës ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ 
(Þin., 2004, Nr. 45-1485);

5.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 
gruodþio 9 d. ásakymas Nr. V-895 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 
105:2004 ,,Polimeriniai statybos produktai ir baldinës medþiagos“ pa-
tvirtinimo“ (Þin., 2004, Nr. 182-6745);

5.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. ge-
guþës 24 d. ásakymas Nr. 277 „Dël Lietuvos higienos normos HN 98:2000 
„Natûralus ir dirbtinis darbo vietø apšvietimas. Apšvietos ribinës vertës ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“ (Þin., 2000, Nr. 44-1278);

5.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 
geguþës 3 d. ásakymas Nr. V-311 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 
122:2004 ,,Rûkymui skirtø patalpø (vietø) ámonëse, ástaigose ir orga-
nizacijose, taip pat restoranø, kaviniø, barø ir kitø þmonëms aptarnauti 
skirtø patalpø, kuriose neuþdrausta rûkyti, patalpø (vietø) rûkantiems 
asmenims árengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Þin., 
2004, Nr. 77-2695);

5.25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
gruodþio 12 d. ásakymas Nr. V-737 ,,Dël Lietuvos higienos normos HN 
123:2003 ,,Patalpø ir árangos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, higienos 
reikalavimai“ patvirtinimo“ (Þin., 2003, Nr. 119-5456);

5.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
birþelio 18 d. ásakymas Nr. 288 „Dël Privalomo profilaktinio aplinkos 
kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) 
tvarkos patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 63-2551);

5.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m 
liepos 11 d. ásakymas Nr. V-450 „Dël sveikatos prieþiûros ir farmacijos 
specialistø kompetencijos teikiant pirmà medicinos pagalbà, pirmosios 
medicinos pagalbos vaistinëliø ir pirmosios pagalbos rinkiniø“ (Þin., 
2003, Nr. 79-3605);

5.28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodþio 21 
d. ásakymas Nr. 624 „Dël vandens taršos pavojingomis medþiagomis 
maþinimo taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 14-523);

5.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodþio 21 
d. ásakymas Nr. 623 „Dël vandens taršos prioritetinëmis pavojingomis 
medþiagomis maþinimo taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 14-522).
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III. SÀVOKOS IR JØ APIBRËÞIMAI

6. Šioje higienos normoje pavartotos sàvokos ir jø apibrëþimai:
6.1. rodiklis – tam tikroje terpëje nustatomas komponentas;
6.2. bandinys – iš ëminio paruošta analizuojamoji medþiaga, iš kurios 

bus imamas mëginys;
6.3. baseinas – tam tikros talpos vandens árenginys, skirtas plau-

kiojimui, vandens procedûroms atlikti higienos, profilaktikos, gydymo, 
reabilitacijos tikslais;

6.4. filtracija – skendinèiøjø medþiagø (destabilizuotø koloidø, 
nusëdusio aliuminio fosfato ar geleþies fosfato) ir susikaupusiø mikro-
organizmø šalinimas iš vandens, leidþiant já per aktyviosios medþiagos 
sluoksná arba tam tikro tankumo tinklelá;

6.5. koaguliacija – koloidiniø daleliø sukibimas á stambesnius jun-
ginius;

6.6. maþas baseinas – baseinas, kuriame telpa iki 10 m3 vandens;
6.7. recirkuliacija – nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio gràþi-

nimas á technologiná procesà;
6.8. terapinis baseinas – baseinas, naudojamas sveikatos prieþiûros 

ástaigose gydymo ir reabilitacijos tikslais;
6.9. vandens balanso rezervuaras – árenginys vandens apytakos 

balansui baseine sureguliuoti;
6.10. liekamasis aktyvus chloras – aktyviojo chloro likutis, patvirti-

nantis tinkamà vandens dezinfekcijos kokybæ. Aktyvusis chloras – chlo-
ras, hipochlorito rûgštis, hipochlorito jonai, chloraminai, kurie sunaikina 
bakterijas ir dumblius vandenyje.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Baseinai pagal paskirtá gali bûti: sporto, plaukimo ir maudymosi su 
èiuoþimo kalneliais, vaikø, karšto vandens, sûkuriniai (sûkurinës vonios), 
terapiniai, vësinamieji.

8. Á baseinà patenkantis gëlas vanduo turi atitikti geriamojo vandens 
kokybës reikalavimus (išskyrus chloro kieká) [5.19].

9. Baseinø vanduo turi bûti atitinkamai paruoštas: koaguliuojamas, 
filtruojamas, dezinfekuojamas. 

10. Baseinø árengimui ir prieþiûrai naudojami nustatyta tvarka regis-
truoti baseinø prieþiûros produktai [5.14, 5.15]. 

11. Vandens cirkuliacija baseine turi uþtikrinti visø medþiagø, naudo-
jamø baseinø vandens prieþiûrai, tolygø paskirstymà. 

12. Baseinø paslaugas teikiantis juridinis ar fizinis asmuo privalo turëti 
visus reikalingus cheminiø produktø, naudojamø baseinui, jo vandeniui bei 
patalpoms valyti ir dezinfekuoti dokumentus (pvz.: produktø saugos duome-
nø lapus, cheminës sudëties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.). 

13. Vandens kokybës rodikliai (temperatûra, pH, liekamojo aktyvaus 
chloro arba kitos vandens dezinfekcijai naudojamos medþiagos lieka-
masis kiekis) turi bûti pateikiami viešai [5.2, 5.3].

14. Baseinø vandens nukenksminimui leidþiama naudoti: ultravioleti-
nius spindulius, ozonà, chlorà ir jo junginius bei bromà ir jo junginius.

V. PAGRINDINIAI BASEINØ, BASEINØ IR PAGALBINIØ PATAL-
PØ ÁRENGIMO REIKALAVIMAI

15. Projektuojant, árengiant ir rekonstruojant baseinus, baseinø ir pa-
galbines patalpas turi bûti laikomasi ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimø 
[5.1, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.17, 5.24, 5.25].

16. Teikiant baseinø paslaugas turi bûti árengtos šios patalpos: 
16.1. baseinø patalpos;
16.2. pagalbinës patalpos: administracinës, buities (drabuþinës, 

persirengimo kambariai, dušinës, tualetai, personalo kambarys ir pa-
talpa valymo inventoriui); techninës (vandens balanso rezervuarai, 
dezinfekcijos ir ozonatoriaus, filtravimo árenginiø, dozatoriaus patalpos, 
patalpos techninës prieþiûros darbams atlikti ir atsarginëms árangos 
dalims laikyti). 

17. Baseinø patalpos turi bûti išdëstytos taip, kad lankytojas iš pra-
dþiø patektø á drabuþinæ, po to á persirengimo patalpà, dušà, baseinà, 
gráþdamas iš jo – á dušà, persirengimo patalpà, drabuþinæ.

18. Prie áëjimo á baseino patalpà turi bûti iškabintos baseinø vidaus 
tvarkos taisyklës, kuriose pateikiama visa bûtina informacija vartotojui 
[5.2, 5.4].
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1 lentelë. Reikalavimai baseinø vandens paviršiaus plotui, vandens temperatûrai ir vandens apykaitai

Baseinai pagal paskirtį Vandens paviršiaus 
plotas (m2)

Vandens tempera-
tūra (t°C)

Skaičiuojamsis
vandens 
paviršiaus
plotas 1 asmeniui ne 
mažiau (m2)

Visiško 
vandens
pasikeitimo trukmė 
(val.) ne 
daugiau

Baseino gylis (m) 

               1               2             3               4               5             6

Sporto iki 1000 8,0 8,0 Skaičiuojamas 
24–28 projektuojant

nuo 1000 10,0

Plaukimo ir maudymosi iki 400 26–29 5,0 Skaičiuojamas 
su čiuožimo kalneliais 6,0 projektuojant

nuo 400 8,0

        Vaikų: 
- braidymo – 29–30 2,0–3,0 0,5 0,35–0,4
- iki 7 metų iki 60 30–32 3,0 0,5 0,6–0,8
- vyresnių nei 7 metų iki 100 29–30 4,0 2,0 0,7–1,3

Vėsinamieji iki 10 iki 12 2,0 2,0 1,1–1,35

Sūkurinės vonios – 38–42 0,4 2,0 iki 1,0
(tūris nuo 1,6 m3)
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19. Reikalavimai baseinø vandens paviršiaus plotui, vandens tempe-
ratûrai ir vandens apykaitai pateikiami 1 lentelëje.

20. Grindø danga baseino patalpoje, persirengimo patalpose, duši-
nëse ir inventoriaus paviršiai turi bûti atsparûs cheminiø reagentø po-
veikiui, lengvai valomi ir dezinfekuojami. Grindys aplink baseinà turi bûti 
árengiamos viename lygyje su baseinu ir gali bûti šildomos.

21. Baseino patalpos sienos turi bûti nelaidþios drëgmei, atsparios 
pelësiniams ir kitiems grybams. Baseino patalpos ir dušiniø grindø danga 
turi bûti neslidi.

22. Baseino sienos turi bûti nelaidþios vandeniui, atsparios plovimui, 
naudojamiems cheminiams reagentams, valymo, plovimo, dezinfekcijos 
medþiagoms. Baseino sienø paviršius ir dugnas turi bûti šviesiø spalvø 
ir lygûs, dugnas – neslidus. Galinës baseino sienos (nuo kuriø atsispiria 
plaukikai) turi bûti vertikalios, neslidþios. 

23. Vandens balanso rezervuarai turi bûti uþdengti, juose turi bûti 
árengta nuo išsiliejimo per kraštus apsauganti sistema. Turi bûti galimybë 
išleisti visà vandená, išvalyti ir dezinfekuoti rezervuarà. 

24. Filtravimo árenginiø patalpos turi bûti suprojektuotos taip, kad ati-
tiktø pasirinktà filtrø konstrukcijà. Papildomai turi bûti numatomas plotas 
árenginiø prieþiûrai. 

25. Chemikalø dozavimo ir filtravimo áranga gali bûti vienoje patalpoje. 
Turi bûti numatoma pakankamai vietos dozatoriø árengimui ir filtracijos 
medþiagoms laikyti.

26. Medþiagos, kuriomis išklotas baseinas, kalneliai, pramogø átaisai, 
siûliø uþpildai, sandarikliai, kurios lieèiasi su vandeniu, negali turëti átakos 
vandens kokybei [5.22].

27. Visuose baseinuose turi bûti atskira persipylimo visu perimetru 
filtravimo sistema ir reagentø dozavimo sistema.

28. Pertekliniam baseinø vandens pašalinimui turi bûti árengti vandens 
išsiliejimo per kraštus latakai ar angos.

29. Persirengimo kambariuose turi bûti árengti plaukø dþiovintuvai (1 
dþiovintuvas 15 vyrø; 1 dþiovintuvas 5 moterims).

30. Pagalbinëse patalpose turi bûti árengtas atitinkamas sanitariniø 
árenginiø kiekis (2 lentelë).

2 lentelë. Sanitariniø árenginiø kiekis pagalbinëse patalpose

Patalpø pavadinimas Sanitariniø árenginiø skaièius
1. Dušinës    1 dušas 5 lankytojams
2. Tualetai (baseinø lankytojams) 1 unitazas, 2 pisuarai, 
     3 praustuvës 40 vyrø
     2 unitazai, 3 praustuvës 
     15 moterø
3. Tualetai (personalui)  1 unitazas ir 1 pisuaras 
     50 vyrø
     1 unitazas 30 moterø 

VI. VANDENTIEKIS IR NUOTEKØ ŠALINTUVAS

31. Vandentiekio ir nuotekø šalintuvo árengimas turi atitikti statybos 
reglamentø ir higienos reikalavimus [5.12]. 

32. Baseinuose ir ûkio-buities reikmëms turi bûti naudojamas komu-
nalinio vandentiekio arba vietiniø vandens šaltiniø vanduo, kurio kokybë 
atitinka teisës aktø reikalavimus [5.18, 5.19].

33. Nuotekos, susidariusios eksploatuojant baseinà, bei ûkio-buities 
nuotekos turi bûti išleidþiamos á nuotakynà arba paviršinio vandens tel-
kinius, laikantis nustatytø aplinkosaugos reikalavimø nuotekoms tvarkyti 
[5.11, 5.28, 5.29].

34. Á baseinø buities patalpas turi bûti tiekiamas šaltas ir karštas 
vanduo [5.19]. 

35. Baseinuose gali bûti árengtos keliø tipø vandens apykaitos si-
stemos: recirkuliacinio, pritekamojo ir su periodine vandens kaita. Van-
dens apykaitos sistema parenkama atlikus techninius ir ekonominius 
skaièiavimus.

36. Vandens paruošimo árenginiai turi bûti árengti kiekvienam baseinui.
37. Kontroliniai èiaupai turi bûti árengti ávade, uþ filtrø ir uþ dezinfeka-

vimo árenginiø. 
38. Vanduo išleidþiamas per baseino dugne giliojoje ir negiliojoje 

dalyse esanèias angas. Angos turi bûti uþdengtos grotelëmis.
39. Cirkuliaciniame vamzdyne, á kurá patenka vanduo iš giliosios ba-

seino dalies, turi bûti atšaka su uþtvara vandeniui iš baseino išleisti.
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40. Dušiniø, tualetø, baseino patalpø grindyse turi bûti árengti vandens 
nutekëjimo trapai.

41. Nuotekø šalintuvas turi bûti árengtas taip, kad nuotekos nuo grin-
dø aplink baseinà, baseino plovimo vanduo, nuosëdos, filtrø išplovimo 
vanduo atgaline srove nepatektø á baseinà.

42. Baseino vanduo turi bûti papildomas nuolat arba kartà per dienà 
ir visiškai pakeièiamas pagal 1 lentelëje nurodytus laiko tarpus.

VII. ŠILDYMAS IR VËDINIMAS

43. Šildymo ir vëdinimo sistemos projektuojamos teisës aktø nu-
statyta tvarka [5.7].

44. Baseinø patalpø mikroklimatas turi atitikti higienos normø reika-
lavimus [5.20, 5.21].

VIII. APŠVIETIMAS

45. Baseinø patalpø apšvietimas turi atitikti teisës akto reikalavimus [5.23].
46. Buities ir techninëse patalpose gali nebûti natûralaus apšvietimo.
47. Rekomenduojama baseinø patalpø natûrali apšvieta – natûralaus 

apšvietimo koeficientas (NAK) 0,5 arba patalpos langø ploto santykis su 
grindø plotu 1:6.

48. Esant povandeniniam baseinø apšvietimui, suminis šviesos 
srautas á vandená nustatomas taip: atvirø baseinø – padauginus baseino 
vandens paviršiaus plotà (m2) iš 200 lx, o dengtø baseinø – padauginus 
baseino vandens paviršiaus plotà (m2) iš 300 lx.

49. Baseine turi bûti árengtas ne maþesnis kaip 5 lx avarinis apšvie-
timas.

IX. BASEINØ VANDENS PARUOŠIMAS, PATALPØ IR ÁRANGOS 
PRIEÞIÛRA

50. Baseinø vandens paruošimas – tai koaguliacija, filtracija, pH vertës 
sureguliavimas, dezinfekcija. 

51. Baseinø vandens filtravimui ir dezinfekcijai turi bûti naudojama tik 
sertifikuota baseinams skirta áranga ir medþiagos.

52. pH vertës sureguliavimas
52.1. pH vertës sureguliavimo reagentai yra: natrio karbonatas, natrio 

hidroksidas, anglies dioksidas, sieros rûgštis, druskos rûgštis, natrio 
bisulfitas.

52.2. Jei koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos, vandens pH 
turi bûti 6,5–7,2.

52.3. Jei koaguliacijai naudojamos geleþies druskos, gëlo vandens 
baseinø pH turi bûti 6,5–7,5, o jûros vandens baseinuose – 7,8.

52.4. pH vertë turi bûti matuojama specialiu árenginiu. pH vertë gali 
svyruoti ± 0,1 nustatytos normos atþvilgiu.

53. Koaguliacija
53.1. Sureguliavus vandens pH vertes, nuolat ir vienodai ámaišoma 

koagulianto.
53.2. Vandens koaguliacijai naudojami šie koaguliantai: aliuminio 

sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aliuminatas, aliuminio 
chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalen-
tës geleþies chlorido heksahidratas, trivalentës geleþies chlorido sulfatas, 
trivalentës geleþies sulfatas.

54. Filtracija
54.1. Vanduo yra filtruojamas norint pašalinti destabilizuotus koloidus, 

nusëdusá aliuminio fosfatà ar geleþies fosfatà ir susikaupusius mikro-
organizmus. Filtrø sulaikytos medþiagos turi bûti pašalinamos atgaliniu 
plovimu.

54.2. Filtrai turi veikti visà parà.
54.3. Filtravimo periodiškumas:
54.3.1. plaukiojimo baseinø – 1 kartà per 4 val.;
54.3.2. vaikø baseinø – 1 kartà per 2–3 val.;
54.3.3. sûkuriniø baseinø – 1 kartà per 10–30 min.
54.4. Kiekvienas filtras turi turëti autonominá siurblá.
55. Dezinfekcija
55.1. Veikiant baseino vandens paruošimo árenginiui, netgi tuomet, kai 

baseinø paslaugos neteikiamos, vanduo turi bûti dezinfekuojamas. 
55.2. Visø tipø baseinø, išskyrus maþøjø be recirkuliacinës sistemos, 

vandenyje turi bûti palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija 
nuo 0,5 iki 2,0 mg/l (lauko baseinø – iki 3,0 mg/l), baseinø vandenyje, 
skirtame vaikams iki 7 metø amþiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncen-
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tracija turi bûti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l. Liekamasis chloro kiekis nu-
statomas laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens 
kokybë. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekiø nustatymas. 1 dalis. Titrimetrinis 
metodas, vartojant N,N-dietil-1,4-fenilendiaminà“ reikalavimø.

55.3. Maþøjø baseinø be recirkuliacinës sistemos vanduo nedezinfe-
kuojamas, o po kiekvieno panaudojimo turi bûti išleidþiamas, baseinas 
išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens. 

55.4. Kiekviename baseine turi bûti árengtas automatinis laisvojo 
chloro, pH dydþio nustatymo árenginys, árengta automatinë dozavimo 
áranga, išskyrus maþuosius baseinus be recirkuliacinës sistemos.

55.5. Baseinuose turi bûti dezinfekcijos preparatø atsarga. 
56. Valymas
56.1. Baseinø dugnas turi bûti valomas siurbimo prietaisais ir šepeèiais 

ne reèiau kaip du kartus per savaitæ, o sienos – ne reèiau kaip kartà per 
dvi savaites. Vienà kartà per metus (maþøjø baseinø – 1 kartà per ketvirtá) 
turi bûti išleidþiamas visos sistemos vanduo, išvalomi ir išdezinfekuojami 
baseino dugnas ir sienos. Valymui naudojama aukšto slëgio áranga. Po 
valymo ir dezinfekcijos bûtina nuplauti paviršius švariu vandeniu. 

56.2. Vandens išsiliejimo latakai valomi ne reèiau kaip kartà per sa-
vaitæ. Latakø grotelës nuimamos, atraminiai paviršiai išvalomi ir išdez-
infekuojami. Išvalyti ir išdezinfekuoti latakai, grotelës ir išleidimo kanalai 
išplaunami ir tik po to vël ájungiama recirkuliacijos sistema.

56.3. Vandens balanso rezervuarø vanduo ne reèiau kaip kartà per 
šešis mënesius, o maþøjø baseinø – kas tris mënesius turi bûti išleistas, 
rezervuarai išvalyti, išdezinfekuoti ir išplauti.

56.4. Filtrai turi bûti plaunami atgaline srove pagal filtrø gamintojo 
pateiktà instrukcijà. Plovimo data uþrašoma specialiame þurnale.

56.5. Persirengimo kambariai, dušinës, tualetai turi bûti valomi valik-
liais su dezinfekuojanèiais ar antimikrobiniais priedais ne reèiau kaip du 
kartus per dienà.

57. Visa áranga turi bûti reguliariai techniškai priþiûrima ir profilaktiškai 
tikrinama. Bûtina laikytis árenginiø naudojimo instrukcijø. Visi prieþiûros, 
profilaktiniø patikrinimø, valymo darbai turi bûti registruojami þurnale. 

58. Baseino darbuotojai turi vykdyti baseinø eksploatacijos taisykles ir 
pildyti vandens tyrimø registracijos þurnalà. 

59. Ámonë nutraukdama ir atnaujindama baseino eksploatacijà privalo 
vykdyti baseino eksploatacijos taisyklëse numatytus reikalavimus.

X. BASEINØ VANDENS KOKYBËS IR KONTROLËS 
REIKALAVIMAI 

60. Baseino papildymui naudojamas vanduo turi atitikti bendrus higienos 
normø reikalavimus, taikomus vandens kokybei [5.18, 5.19].

61. Jûros vanduo, sûrus vanduo, mineraliniø šaltiniø vanduo neturi kenkti 
þmoniø sveikatai ir turi atitikti šios higienos normos priedo reikalavimus. 

62. Vanduo tyrimams imamas iš ávado ir baseino iš 20 cm gylio, apie 50 
cm nuo baseino krašto. Bandiniai turi bûti imami laikantis bandiniø ëmimo 
reikalavimø, nustatytø Lietuvos standarte LST EN 25667-2:2001 ,,Vandens 
kokybë. Mëginiø ëmimas. 2-oji dalis. Nurodymai, kaip imti mëginius“.

63. Asmenys, eksploatuojantys baseinus, turi vykdyti baseinø vandens 
kokybës tyrimus: baseinø vandens mikrobiologiniai bei parazitologiniai 
tyrimai atliekami ir amoniako kiekis nustatomas uþdaruose baseinuose 
ne reèiau kaip kartà per mënesá, atviruose baseinuose – ne reèiau kaip 
tris kartus per metus, o vasarà – du kartus per mënesá; chloroformo kiekis 
nustatomas kas ketvirtá. Baseinø vandens cheminiai tyrimai atliekami 
vienà kartà per pusmetá.

64. Automatinës dozavimo árangos darbà stebi ir prietaisø kalibravimà 
atlieka administracijos paskirtas asmuo.

65. Automatiniai laisvojo chloro ir pH dydþio nustatymo árenginiai tikrinami 
ne reèiau kaip du kartus per dienà, atliekant kontrolinius matavimus. 

66. Nustaèius baseino vandens uþterštumà, viršijantá šios higienos 
normos priede nurodytus dydþius, baseino eksploatacija nutraukiama, 
vanduo išleidþiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas 
vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai.

XI. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

67. Baseino darbuotojai privalo tikrintis sveikatà teisës aktø nustatyta 
tvarka [5.5].

68. Baseino darbuotojai privalo išklausyti privalomuosius higienos ir 
pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursus [5.16].

69. Darbo metu darbuotojai turi vilkëti darbo drabuþius.
70. Baseino patalpose gerai matomoje vietoje turi bûti pirmosios pagalbos 

rinkinys. Jo sudëtis ir apimtis turi atitikti teisës akto reikalavimus [5.27].
71. Naudojant chemines medþiagas, bûtina laikytis darbø saugos ir 

higienos reikalavimø.
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