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XI LIETUVOS SENIŪNIJŲ SPORTO ŢAIDYNIŲ
NUOSTATAI
1. Tikslas – pasiekti, kad šalies gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų gyvenamosiose vietose.
Uţdaviniai:
1.1. Skatinti sporto visiems plėtrą šalies regionuose, puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį
aktyvumą.
1.2. Nustatyti sportiškiausias Lietuvos seniūnijas, mikrorajonus, savivaldybes.
1.3. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.
2. Vieta, laikas, organizatoriai ir vykdytojai
2.1. Ţaidynes organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (toliau – LASV) kartu su miestų ir rajonų
savivaldybėmis. Projekto partneris Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės.
2.2. Ţaidynių etapai:
2.2.1. I etapas – seniūnijų, mikrorajonų komandų varţybos savivaldybėse – 2018 m. balandţio –
birţelio mėn. organizuoja ir vykdo vietos savivaldybių sporto centrai, arba kiti juridiniai asmenys tiesiogiai gavę dalį
lėšų I etapo vykdymui iš KKSRF arba per Lietuvos asociaciją „Sportas visiems“
2.2.2. II etapas – atrankinės varţybos zonose iki rugsėjo 10 d. organizuoja ir vykdo savivaldybės
arba sporto centrai pasirašę vykdymo sutartis su Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, išvardinti šių nuostatų
2.3.punkte;
2.2.3. III etapas – finalinės varţybos – 2018 m. rugsėjo 15 d. Jonavoje organizuoja ir vykdo
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Jonavos rajono savivaldybė ir Jonavos kūno kultūros sporto centras;
2.3. II etapo atrankinės varţybos zonose:
Eil.
Nr.
1.

Varţybų vykdymo
vieta, miestas
JONAVA

2.

GARGŢDAI

3.

UTENA

4.

PANEVĖŢYS

5.

RADVILIŠKIS

6.

MARIJAMPOLĖ

7.

JURBARKAS

8.

ŠALČININKAI

Dalyvaujančios savivaldybių komandos
Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Kauno, Prienų rajonų ir
Kauno miesto, Elektrėnų ir Birštono komandos
Skuodo, Kretingos, Šilutės, Klaipėdos rajonų ir Klaipėdos
miesto bei Palangos, Neringos ir Rietavo sav. komandos
Utenos, Ignalinos, Zarasų, Ukmergės, Anykščių ir Molėtų
rajonų komandos bei Visagino komandos
Birţų, Pasvalio, Rokiškio, Panevėţio ir Kupiškio rajonų bei
Panevėţio miesto komandos
Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių,
Pakruojo rajonų ir Šiaulių miesto komandos
Alytaus, Lazdijų, Vilkaviškio, Šakių rajonų ir Alytaus,
Marijampolės, Kalvarijų, Kazlų Rūdos savivaldybių
komandos
Jurbarko, Maţeikių, Plungės, Tauragės, Telšių ir Šilalės
rajonų ir Pagėgių savivaldybės komandos
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus, Varėnos
rajonų, Vilniaus miesto ir Druskininkų savivaldybių
komandos

Vykdytojų kontaktai:
+37061292908, 8 349 616 36
info@jkksc.lt
+370 60864333
gargzdusc9@gmail.com
+370616 42609
pavaduotojas@sportas.utena.lm.lt
+370 69837973, 8 45 582 89
sportas@panevezys.lt
+370698 87203
sportoskyrius@radviliskiopc.lt
+37068698361
vida.tamkeviciene@marijampole.lt
+37067403663
jurbarkosportas@gmail.com
+370 68210903
valerij.kocan@salcininkai.lt

Pastaba: Po II žaidynių etapo (varžybų 8 zonose) į finalą patenka I – III vietas iškovojusios komandos (t.y. po 3
komandas iš kiekvienos zonos) išskyrus futbolą ir stalo tenisą kai į finalinį etapą kviečiamos I –II vietas iškovojusios
komandos (t.y. po 2 komandas iš kiekvienos zonos).
3. Dalyviai ir paraiškos
3.1. Ţaidynėse dalyvauja seniūnijų arba mikrorajonų komandos, kurias sudaro šiose teritorijose gyvenamąją vietą
deklaravę gyventojai.
3.2. Ţaidynių dalyvių amţius – 20 metų ir vyresni.
3.3. Siekiant skatinti mėgėjų sportą ir apriboti profesionalų bei didesnio meistriškumo sportininkų dalyvavimą visuose
ţaidynių etapuose neleidţiama startuoti:
3.3.1. 2017 ir 2018 metų šalies jaunimo ir suaugusiųjų sporto šakų Lietuvos čempionatų,
aukščiausiosios, A ir I lygos sportininkams;
3.3.2. Taip pat ţaidynėse negali dalyvauti LKL, NKL ir RKL (RKAL ir RKBL), LMKL (Akvilės lygos
leidţiama) LSKL lygos ir LKF taurės varţybose dalyvavę ţaidėjai;
3.3.3. Lietuvos tinklinio čempionato, aukščiausios lygos ir I lygos sportininkai;
3.3.4. Virvės traukimo sporto rungtyje negali dalyvauti paskutinių metų/sezono ar einamųjų metų salės
ar lauko virvės traukimo čempionate dalyvavę sportininkai;
3.4. Ţaidynėse gali dalyvauti:
3.4.1. Šachmatų rungtyje gali dalyvauti mėgėjai arba šachmatininkai - Lietuvos lygų ir čempionatų
ţaidėjai, kurių tarptautinis reitingas yra ne aukštesnis kaip 2200, skelbiamas FIDE tinklapyje;
3.4.2. Stalo teniso rungtyje gali dalyvauti dalyviai, turintys ţemesni kaip 50 (moterys) ir 200 (vyrai)
reitingą, kuris yra skelbiamas Lietuvos stalo teniso asociacijos tinklapyje.
3.4. Vardines paraiškas dalyvauti savivaldybių ir finalinėse varţybose tvirtina seniūnai, o mikrorajonų komandų,
savivaldybių sporto padalinių vadovai.
3.5. Finaliniame ţaidynių etape dalyvauja seniūnijų arba mikrorajonų komandos, atrankinėse zonų varţybose
uţėmusios I–III vietas ir futbolo bei stalo teniso I–II vietas iškovojusios komandos.
3.6. Savivaldybės seniūnijų komandos kurios teritorijoje vykdomas finalinis etapas Finaliniame ţaidynių etape
dalyvauja be atrankinio varţybų etapo šeimininko teisėmis.
3.7. Išankstinės paraiškos finaliniam ţaidynių etapui, nurodant sporto šakų komandų ir dalyvių skaičių, savivaldybės
siunčia el. paštu info@sportasvisiems.lt ir info@jkksc.lt arba faksu (8 5) 2135255 iki 2018 m. rugsėjo 10 d.
Kiekvienos sporto šakos komandų, atrankinų varţybų prizininkių ir futbolo bei stalo teniso rungtynėse uţėmusių I – II
vietas, vardinės paraiškos siunčiamos tais pačiais el. adresais: info@sportasvisiems.lt ir info@jkksc.lt iki rugsėjo
12 d. 12.00 val.
Pastabos:
*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, nustato
finalinio žaidynių etapo vykdytojas.
* – Pirmąjį žaidynių etapą savivaldybės vykdo pagal savo pasitvirtintus nuostatus.
Varžybų programos gali būti papildytos regionuose populiariomis rungtimis ar fizinį aktyvumą skatinančiais renginiais,
pvz., šiaurietiškuoju ėjimu, bėgimu, ar kitais masiniais renginiais.
4. Finalinių varţybų sporto šakos ir programa:
Eil.
nr.

Sporto šakos pavadinimas

Komandų sudėtis

1.

Futbolas 5 x 5

5 ţaidėjai, 2 atsarginiai, vartininkas ir vadovastreneris. Viso 9 dalyviai.

Vyrų grupė

2.

Krepšinis 3 x 3

3 ţaidėjai/os, 1 atsarginis/ė ir vadovastreneris/ė. Viso 5 dalyviai.

Vyrų grupės:
1. 20 - 40metų
2. 41 +
Moterų grupė: 20+

3.

Tinklinis 3x3

3 ţaidėjai/os: 1 atsarginis/ė ir vadovas-

Vyrai 20+ (smėlis)

Kita info

4.

Šachmatai

5.

Šaškės

6.

Stalo tenisas

7.

Smiginis

8.

Virvės traukimas

9.

Seniūnų trikovė:
Smiginis, baudų mėtymas +
1 pasirenkama

treneris.
Ne maţiau nei 1 moteris ir vadovas-treneris.
Viso 4 dalyviai.
Ne maţiau nei 1 moteris ir vadovas-treneris.
Viso 4 dalyviai.
Ne maţiau nei 1 moteris ir vadovas-treneris.
Viso 4 dalyviai.
Ne maţiau nei 1 moteris ir vadovas-treneris.
Viso 4 dalyviai.
6 traukikai/mišri (ne daugiau 2 moterys) +
1 atsarginis ir komandos vadovas - treneris.
Viso 8 dalyviai.
Neįskaitinė rungtis: dalyviai seniūnai, jų
pavaduotojai arba mikrorajonų komandų
vadovai.

Moterys 20+ (ţolė)

Mišri. Dalyvis meta po 8 kartus, po
3 strėlytes.
batų metaliniai apkaustai
draudţiami. Svorio kategorijos nėra.
Vyrai moterys dalyvauja atskirai.

5. Nugalėtojų nustatymas, bendra įskaita ir apdovanojimai
5.1. Varţybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varţybų taisykles;
5.2. Finalinėse varţybose vedama bendroji įskaita tarp savivaldybių ir seniūnijų komandų.
5.3. Komandinių sportinių ţaidimų – krepšinio, futbolo, tinklinio ir virvės traukimo varţybose taškai uţ uţimtas vietas
skaičiuojami nuo dalyvavusių komandų skaičiaus. Pvz. jei sporto rungtyje startavo startavo 24 komandos, tai I vietą
laimėjusiai komandai skiriami 48 taškai, uţ II vietą 46 ir t.t. Analogiškai taškai skiriami stalo teniso, šachmatų, šaškių ir
smiginio varţybose, tik rezultatas nedauginamas iš dviejų, t.y. jei stalo tenise dalyvavo 16 komandų, komanda uţ
pirmą vietą gauna 16 taškų, uţ II vietą skiriama 15 taškų, uţ trečią – 14 taškų ir t. t.
5.4. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didţiausią surinktų taškų sumą. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė
teikiama savivaldybėms ir seniūnijoms, kurių komandos iškovojo daugiau pirmų vietų finalinėse varţybose.
II ţaidynių etapo papildomi taškai į bendrą įskaitą
5.5. Savivaldybės ir seniūnijos bendroje įskaitoje gauna papildomus taškus uţ jų komandų uţimtas prizines vietas II
etapo atrankinėse varţybose.
5.5.1. Uţ komandinių ţaidimų rungtis: I vieta – 6, II vieta – 4, III – 2 taškai.
5.5.2. Uţ šaškių, šachmatų, stalo teniso ir smiginių rungtis, atitinkamai I vieta 3, II – 2, III – 1 taškas.
5.6. Tarp miestų ir rajonų statusą turinčių savivaldybių vedama atskira įskaita ir vykdomi atskiri apdovanojimai.
5.7. Finalinių sporto ţaidynių atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, prizais, diplomais,
dalyviai – medaliais. Komandos, uţėmusios II ir III vietas, apdovanojamos taurėmis, diplomais, dalyviai – medaliais.
6. Ţaidynių finansavimas
6.1. Pirmųjų etapų organizavimo išlaidas finansuoja savivaldybės, iš dalies Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas
arba Lietuvos asociacija „Sportas visiems“
6.2. Finalinių varţybų vykdymą ir atrankines varţybas (II etapą) Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas pagal sutartį su
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. Transporto išlaidas (dalyvių nuveţimą į visas ţaidynių etapų varţybų vietas)
apmoka komandas siunčiančios organizacijos.
Informacija: tel. (85) 213 52 55;
mob. +370 60007180
el. paštas: info@sportasvisiems.lt, giedrius.grybauskas@gmail.com
tinklapis: www.sportasvisiems.lt

