2012 m. LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SPORTO ŠAKŲ
VARŽYBŲ VYRIAUSIŲJŲ TEISĖJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ SEKRETORIŲ
ATMINTINĖ
Gerbiamieji,
Jūsų vadovaujamai sporto šakos varžybų teisėjų kolegijai patikėta vykdyti svarbų renginį –
2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių varžybas. Žaidynių organizacinis komitetas tikisi, kad
Jūs, turėdami didžiulę patirtį, garbingai atliksite šią pareigą ir mūsų visų bendrų pastangų dėka
žaidynių dalyviams ir sporto aistruoliams pasiliks geri prisiminimai.
Primename, į ką varžybų organizatoriai ir vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį:
-

-

-

pagrindiniai dokumentai, kuriais būtina vadovautis vykdant varžybas, yra 2012 m.
Lietuvos jaunučių sporto žaidynių nuostatai (KKSD ir LSFS internetinėse svetainėse)
ir sporto šakų varžybų tarptautinės taisyklės;
sudarant sporto šakos varžybų programą, būtina numatyti varžybų atidarymo,
uždarymo, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo laiką ir vietą;
sporto šakos mandatinė komisija, priimdama miestų, rajonų, savivaldybių paraiškas
dalyvauti varžybose, turi kruopščiai patikrinti, kad būtų tiksliai užpildytos visos
grafos pagal varžybų nuostatų reikalavimus (3 priedas);
varžybų protokole nurodyti, už kurio dalyvio pasiektą rezultatą priskaičiuoti
paralelinės įskaitos taškai miestui, rajonui ar savivaldybei;
pasibaigus varžyboms atspausdintus, vyr. teisėjo ir vyr. sekretoriaus parašais
patvirtintus bei į kompaktinį diską įrašytus rezultatus 2-3 dienų laikotarpyje prašome
pateikti žaidynių vyriausiajai teisėjų kolegijai. Taip pat prašome rezultatus išsiųsti el.
paštu: agne@lsfs.lt

Varžybų rezultatų spausdinimo ir pateikimo eiliškumas:
1. komandiniai rezultatai pagal miestus, rajonus, savivaldybes, kur Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų I-ųjų ir II-ųjų komandų taškai fiksuojami
atskirai ir antroje lentelėje – susumavus abiejų komandų taškus;
2. sporto mokymo įstaigų ir klubų komandiniai rezultatai;
3. trenerių konkurso rezultatai;
4. varžybų protokolai, sportinių žaidimų finalinių varžybų turnyrinės lentelės;
5. varžybų nugalėtojai ir prizininkai;
6. rezultatyviųjų sporto šakų šiose žaidynėse pasiekti respublikos ir žaidynių rekordai;
7. ant atskiro lapo visų rungčių, svorio kategorijų žaidynių rekordai, įtraukiant ir šių metų
žaidynių rekordus.
Kiti reikalavimai:
- patikrinti sporto bazių paruošimą varžybų vykdymui.
Sporto bazėje turi būti:
- reikiamas sportinis inventorius ir įranga varžybų vykdymui;
- stiebas Lietuvos Respublikos vėliavai, vėliava, Lietuvos himno įrašas arba grojamas
orkestro, giedamas;
- nugalėtojų apdovanojimo pakyla;
- varžybų rezultatų ir starto protokolų informaciniai skydai;
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- nuoroda – „Dalyvių susirinkimo vieta“;
- radiofikacija;
- varžybų informatorius.
Patalpos:
- vyr. teisėjų kolegijai, teisėjams;
- vieta medicinos personalui;
- persirengimo kambariai, dušinės.
Finalinių varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimui pakviesti sporto veteranus,
žymius sportininkus, trenerius, miestų, rajonų, savivaldybių, kuriuose vykdomos varžybos,
vadovus ir sporto vadovus, rėmėjus.
Taip pat prašome pateikti ataskaitą apie miestų, rajonų, savivaldybių, sportinių žaidimų
komandų skaičių, varžybų dalyvių, teisėjų, vadovų, trenerių ir aptarnaujančio personalo žmonių
skaičių (priedas - lentelė).
Prašome nevėluoti pateikiant medžiagą apie įvykdytas sporto žaidynių varžybas pagal
atmintinėje pateiktus reikalavimus.
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