KOJINIŲ MEZGIMO ČEMPIONATO „ŠIMTMEČIO TRADICIJOS TAUTINĖSE
SPALVOSE“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kojinių mezgimo čempionato (toliau nuostatuose – Čempionatas) nuostatai nusako
tikslą, uždavinius, dalyvius, organizatorius, rėmėjus, vertinimą ir kt. kriterijus.
2. Čempionatas organizuojamas, siekiant gaivinti bei puoselėti tradicinį lietuvių liaudies
amatą ir užtikrinti jo sklaidą Lietuvoje.
3. Čempionatas suteikia progą dalyviams pristatyti visuomenei savo rankdarbius,
pademonstruoti turimus kūrybinius gebėjimus, siekti Kojinių mezgimo čempiono vardo.
4. Čempionatą organizuoja Radviliškio miesto kultūros centras.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5.
Skatinti mezgimo – tradicinio lietuvių liaudies amato – puoselėjimą bei sklaidą
visuomenėje, organizuojant Kojinių mezgimo čempionatą „Šimtmečio tradicijos tautinėse
spalvose“.
5.1. Pakviesti Čempionate dalyvauti Lietuvos ir užsienio mezgėjus.
5.2. Organizuoti Čempionato dalyvių darbų - kojinių parodą.
5.3. Sudaryti autoritetingą Čempionato dalyvių darbų vertinimo komisiją.
5.4. Čempionato metu išrinkti Kojinių mezgimo čempioną, dalyvius prizininkus ir juos
apdovanoti organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.
III. DALYVIAI
6. Bendruomenių, seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros, švietimo ir kt. įstaigų
atstovai, tautodailininkai, pavieniai asmenys iš Lietuvos bei svečių šalių.
7. Čempionato dalyvių skaičius nėra ribojamas.
8. Dalyviams netaikomas amžiaus cenzas - dalyvauti gali ir nepilnamečiai asmenys.
9. Kojinių mezgimo čempionas pakartotinai siekti Čempionato nugalėtojų nominacijų gali
tik praėjus 2 metų laikotarpiui nuo jo paskelbimo čempionu dienos, tačiau jis išsaugo teisę
savanoriškai dalyvauti kasmet organizuojamame Čempionate.
IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS
10. Dalyvis iki 2018 m. liepos mėn. 10 d. registruojasi el. paštu
vaida.kcprojektai@gmail.com pridėdami dalyvio anketą (1 priedas).
11. Atvykdami į čempionatą kartu su savimi dalyviai atsiveža savo kūrybos darbus (3
kojinių poras), kurie bus eksponuojami kojinių parodoje čempionato metu prie Radviliškio miesto
kultūros centro. Parodinės kojinės susegamos viršuje – ties čiurna, viduje įdedama etiketė su
autoriaus vardu, pavarde, gyvenamąja vietove.
12. Čempionato dieną į organizatorių pagal registracijos numerį paskirtas vietas dalyviai bus
įleidžiami nuo 10.30 val. Nuo 9 val. vyks darbų priėmimas į parodą, tačiau taip anksti atvykti
nebūtina.
13. Čempionato dalyviai nuo 11.30 val. iki 14.30 val. privalo savo nuožiūra iš duotų siūlų
numegzti vieną kojinę (siūlų svoris 100 gr., gamintojas „Teksrena“, Lietuva; metražas 235 m.). Ant
virbalo 12 akių (viso 48). Rekomenduojamų virbalų storis 3-3,5 mm.
14. Pradėti megzti kojinę, kuri bus vertinama vertinimo komisijos, leidžiama tik
Čempionato metu ir tik organizatoriams leidus.
15. Dalyviai kojines privalo megzti su savo virbalai, siūlais pasirūpins organizatoriai.
16. Čempionato metu megzdami dalyviai turi teisę naudotis savo brėžiniais.
17. Dalyviai iš Čempionato gali būti diskvalifikuoti vertinimo komisijos narių ir renginio
organizatorių sprendimu dėl išvardintų priežasčių:
17.1. už nesąžiningą dalyvių elgesį ir/ar sukčiavimą Čempionato metu;
17.2. Čempionato metu kilus ginčams ir/ar konfliktui tarp dalyvių, dalyvių ir vertinimo
komisijos, renginio organizatorių;

17.3. nekorektiško Čempionato dalyvių elgesio, keliančio nesantaiką, žeidžiančio pilietinius,
tautinius, religinius kitų dalyvių ar žiūrovų, vertinimo komisijos, renginio
organizatorių jausmus.
18. Pirmi metai, kuomet į čempionatą prisijungti kviečiamos norinčios išmokti megzti
moterys, kurios su amato meistrėmis galės megzti kojinytes kūdikiams ir taip prisidėti prie akcijos
„Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“. Dalyvės kviečiamos į renginį registruotis telefonu 8 656 36 199.
V. VERTINIMAS
19. Čempionato dalyvių darbų vertinimo kriterijai:
19.1. Šimtmečio tradicijų, tautinių motyvų atskleidimas mezginyje pasitelkiant tautines
splavas;
19.2. kruopštumas, preciziškumas (vertinama ir išvirkščioji kojinės pusė);
19.3. spalvų derinimas.
20. Čempionato dalyvių darbus pagal 19 punkte išvardintus kriterijus vertins, nugalėtojus
išrinks bei paskelbs vertinimo komisija, kurią sudarys 3–5 nariai.
21. Vertinimo komisija išrinks Čempionato nugalėtoją – Kojinių mezgimo čempioną.
Dalyvius, užėmusius 1-ąją, 2-ąją, 3-ąją vietas, kojinių parodos nugalėtojus organizatoriai apdovanos
rėmėjų įsteigtomis dovanomis.
22. Bus vertinami tik Čempionato dalyvių megzti darbai.
VI. RENGINIO ORGANIZAVIMAS
23. Čempionatas vyks 2018 m. liepos mėn. 15 d. nuo 11.30 iki 14.30 val. prie Radviliškio
miesto kultūros centro.
24. Dalyviai, norintys dalyvauti Čempionate, iki 2018 m. liepos 10 d. privalo registruotis,
pateikti aiškiai užpildytą Čempionato dalyvio anketą (Kojinių mezgimo čempionato „Šimtmečio
tradicijos tautinėse spalvose“ nuostatų I priedas).
25. Čempionato
dalyvio
anketa
privalo
būti
išsiųsta
elektroniniu
paštu
vaida.kcprojektai@gmail.com arba registruotu paštu adresu:
Kojinių mezgimo čempionatas „Šimtmečio tradicijos tautinėse spalvose“
Radviliškio miesto kultūros centras
Maironio g. 10, LT-82133, Radviliškis
26. Kelionės išlaidas apmoka patys Čempionato dalyviai.
27. Čempionato dieną dalyvių registracija vyks nuo 9.00 val. iki 11.30 val.
VII. ORGANIZATORIUS IR PAGRINDINIAI RĖMĖJAI
28. Organizatorius:
28.1. Radviliškio miesto kultūros centras.
29. Pagrindinis rėmėjas:
27.1. Radviliškio rajono savivaldybė.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Čempionato nuostatus.
31. Jei Čempionato metu kyla nesusipratimų, dalyviai turi teisę kreiptis į asmenį, atsakingą
už renginio organizavimą.
32. Asmuo, atsakingas už Čempionato organizavimą – Vaida Norkevičienė, Radviliškio
miesto kultūros centro projekto vadovė, mob. tel. 8 656 36 199, el. p. vaida.kcprojektai@gmail.com
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Kojinių mezgimo čempionato nuostatų 1
priedas (Annex 1/1 приложение)
DALYVIO ANKETA
(Registration Form / Регистрационная форма)
Dalyvio vardas, pavardė
...................................................………………………………………………………………………
(Participant‘s Name, Surname / Участникa имя, фамилия)

Atstovaujamas regionas, šalis
...................................................................................................………………………………………
(Represented Region, Country / представленая институция, страна)

Trumpa informacija apie dalyvį (veikla, titulai, dalyvavimas konkursuose, parodose laimėjimai ir
pasiekimai)
The Information of Participant (Activity, Titles, Participation in Championships, Exhibitions, Selfachievements/
Краткая информация об участнике (деятельности, титулы, участие в конкурсах, выставках, достижении)

....................................................................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Pristatytų darbų sąrašas

The List of Manufactured Works / список представленыx работoв

Eil. Kojinių pristatomų parodai apibūdinimas (technika, raštas, kiti ypatumai)
Nr. The Description of Socks Manufactured for Exhibition (Techniques, patern, Other features /
Описание носки для выставки (технология, картина, другие особенности)

Gaminio metai
Date
of
Manufacturing / В
каком году это
сделано

Vardas, pavardė .............…..............................................………………………………………
Name, Surname / Имя, фамилия

Parašas ..................................................................
Signature / Подпись

Adresas susirašinėjimui ………………………………………………….........................................
Address for Correspondence / Адрес для переписки

Telefonas ……............................ faksas ................................... el. p…………...................................
Phone / Телефон

Fax / факс

E-mail
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