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PATVIRTINTA  
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Organizacinio komiteto posėdyje 
___________________________ 
Pirmininkas Rimantas Kveselaitis 

 
 
 

2012 METŲ LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 
1. 2012 metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynių, (toliau – Žaidynės) nuostatai (toliau – šie 

Nuostatai) reglamentuoja Žaidynių organizavimo tikslą ir uždavinius, vietą ir laiką, reikalavimus 
žaidynių dalyviams ir sporto šakoms, žaidynių kompleksinės įskaitos skaičiavimo sistemą ir sporto 
trenerių konkurso vykdymo nuostatas, nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, paraiškų dalyvauti 
žaidynėse pateikimo tvarką ir priėmimo sąlygas.     

2. Žaidynių tikslas – propaguoti sportą kaip neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo 
priemonę, vykdyti talentingų sportininkų paiešką. 

3. Žaidynių uždaviniai: 
3.1. rengti sportininkų pamainą šalies olimpinėms, sporto šakų nacionalinėms rinktinėms; 
3.2. organizuoti sportininkus ir jų trenerius kūrybingam vasaros darbui; 
3.3. nukreipti būtina kryptimi sportininkų fizinį, techninį, taktinį, psichologinį rengimą; 
3.4. nustatyti miestų, rajonų, savivaldybių, sporto organizacijų, sporto mokymo įstaigų, 

sporto trenerių indėlį į Lietuvos Respublikos sporto plėtotę, didelio meistriškumo sportininkų rengimą. 
Žaidynių devizas: „Mūsų jėgos ir protas, ir darbas 
Tau, tėvyne, šalie numylėta“ 
Antanas Miškinis „Olimpiados giesmė“ 
5. Žaidynėms vadovauja Organizacinis komitetas, o jas organizuoja Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos sudaryta darbo grupė ir Žaidynių vyriausioji teisėjų kolegija. Atskirų sporto šakų varžybas 
vykdo sporto šakų federacijos ir jų sudarytos teisėjų kolegijos. 

6. Žaidynes organizuoti miestuose, rajonuose ir savivaldybėse padeda atitinkamų savivaldybių 
sporto padaliniai, vietos sporto mokymo įstaigos, sporto šakų federacijos, visuomenininkai, rėmėjai. 

7. Žaidynės vykdomos 2012 m. gegužės–lapkričio mėn. 
8. Varžybų vietas nustato sporto šakų federacijos suderinusios su miestų, rajonų, savivaldybių 

sporto padaliniais.  
 

II. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR SPORTO ŠAKOS 
 

9. Žaidynėse dalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai, įtraukti į miestų, rajonų, savivaldybių 
sporto šakų rinktines. Dalyvių amžius ir skaičius nurodytas Žaidynių sporto šakų varžybų reglamento 1 
priede.  

10. Į Žaidynių programą įtraukiamos 2011 metų sausio 26 d. Kūno kultūros ir sporto 
departamento įsakymu Nr. V-15 „Dėl 2011–2012 m. Lietuvos strateginių sporto šakų sąrašo 
patvirtinimo“ patvirtintos strateginės sporto šakos: badmintonas, baidarių ir kanojų irklavimas, boksas 
(vaikinai), buriavimas, dviračių sportas (plentu, treke, kalnų (MTB, XC)), dziudo, futbolas (vaikinai), 
imtynės (vaikinai), irklavimas, krepšinis, lengvoji atletika, rankinis, plaukimas, stalo tenisas, sunkioji 
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atletika (vaikinai), šaudymas, šiuolaikinė penkiakovė, tenisas, tinklinis, žolės riedulys. Iš viso 20 sporto 
šakų. 

11. Vienos sporto šakos varžybose leidžiama dalyvauti (atskirai merginoms ir vaikinams) po 
dvi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų rinktines ir po vieną kitų miestų, rajonų 
bei savivaldybių rinktinę.  

12. Miestai, rajonai ir savivaldybės, tik surengę to paties amžiaus žaidynes, įgyja teisę savo 
rinktinėms dalyvauti šalies sporto žaidynėse. 
 
 

III. ŽAIDYNIŲ KOMPLEKSINĖ ĮSKAITA IR SPORTO TRENERIŲ KONKURSAS 
 

13. Žaidynių kompleksinė įskaita ir sporto šakos sporto trenerių konkursas vykdomi tarp: 
13.1. miestų, rajonų ir savivaldybių sporto šakų rinktinių; 
13.2. sporto trenerių už auklėtinių rezultatus atskirų sporto šakų varžybose. 
14. Kompleksinė įskaita tarp miestų, rajonų ir savivaldybių rinktinių vykdoma atskirai, 

atsižvelgiant į miestų, rajonų ir savivaldybių mokinių skaičių, (Lietuvos ŠMM duomenys) tokioms 
grupėms: 

14.1. Vilniaus m. (53,8 tūkst. mok.), Kauno m. (28,8 tūkst. mok.). 
14.2. Klaipėdos m. (17,6 tūkst. mok.), Šiaulių m. (13,2 tūkst. mok.), Panevėžio m. (13,0 tūkst. 

mok.). 
14.3. Vilniaus r. (9,4 tūkst. mok.), Kauno r. (9,1 tūkst. mok.), Alytaus m. (8,4 tūkst. mok.), 

Mažeikių r. (8,0 tūkst. mok.), Marijampolės sav. (7,0 tūkst. mok.), Kėdainių r. (6,4 tūkst. mok.), Telšių 
r. (6,1 tūkst. mok.), Tauragės r. (5,8 tūkst. mok.), Vilkaviškio r. (5,4 tūkst. mok.), Radviliškio r. (5,4 
tūkst. mok.), Jonavos r. (5,2 tūkst. mok.), Klaipėdos r. (5,2 tūkst. mok.), Plungės r. (5,1 tūkst. mok.), 
Raseinių r. (4,9 tūkst. mok.), Utenos r. (4,7 tūkst. mok.).  
 Iš viso: 15 miestų, rajonų ir savivaldybių. 

14.4. Šakių r. (4,7 tūkst. mok.), Ukmergės r. (4,6 tūkst. mok.), Šilutės r. (4,5 tūkst. mok.), 
Šalčininkų r. (4,4 tūkst. mok.), Šiaulių r. (4,3 tūkst. mok.), Kelmės r. (4,1 tūkst. mok.), Šilalės r. (4,1 
tūkst. mok.), Kretingos r. (4,0 tūkst. mok.), Jurbarko r. (4,0 tūkst. mok.), Kaišiadorių r. (3,8 tūkst. 
mok.), Pasvalio r. (3,8 tūkst. mok.), Panevėžio r. (3,6 tūkst. mok.), Rokiškio r. (3,5 tūkst. mok.), Biržų 
r. (3,4 tūkst. mok.), Trakų r. (3,3 tūkst. mok.). 
 Iš viso: 15 rajonų. 

14.5. Joniškio r. (3,3 tūkst. mok.), Anykščių r. (3,3 tūkst. mok.), Prienų r. (3,2 tūkst. mok.), 
Akmenės r. (3,1 tūkst. mok.), Švenčionių r. (3,0 tūkst. mok.), Pakruojo r. (3,0 tūkst. mok.), Varėnos r. 
(3,0 tūkst. mok.), Skuodo r. (2,7 tūkst. mok.), Druskininkų m. (2,6 tūkst. mok.), Lazdijų r. (2,4 tūkst. 
mok.), Kupiškio r. (2,4 tūkst. mok.), Alytaus r. (2,3 tūkst. mok.). 
 Iš viso: 12 miestų, rajonų ir savivaldybių. 

14.6.  Visagino sav. (2,3 tūkst. mok.), Elektrėnų sav. (2,1 tūkst. mok.), Molėtų r. (2,0 tūkst. 
mok.), Ignalinos r. (1,9 tūkst. mok.), Palangos m. (1,7 tūkst. mok.), Širvintų r. (1,7 tūkst. mok.), Zarasų 
r. (1,7 tūkst. mok.), Kalvarijos sav. (1,7 tūkst. mok.), Kazlų Rūdos sav. (1,4 tūkst. mok.), Pagėgių sav. 
(1,2 tūkst. mok.), Rietavo sav. (1,2 tūkst. mok.), Birštono m. (0,6 tūkst. mok.), Neringos sav. (0,2 tūkst. 
mok.).  
 Iš viso: 13 miestų, rajonų, savivaldybių. 

15. Tarp miestų, rajonų ir savivaldybių sporto mokymo įstaigų ir klubų; 
15.1. Tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus miestų sporto centrų, 

kompleksinių sporto mokyklų, sumuojant kiekvieno miesto sporto mokymo įstaigos septynių sporto 
šakų daugiausiai pelniusių taškų sumą; 

15.2. Tarp Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų kompleksinių ir 
individualiųjų sporto šakų sporto mokymo įstaigų ir klubų; 
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15.3. Tarp sportinių žaidimų (futbolo, krepšinio, tinklinio, rankinio, žolės riedulio) sporto 
mokymo įstaigų ir klubų. 

16. Tarp Lietuvos etnografinių regionų rajonų, savivaldybių ir kitų miestų: 
16.1. Aukštaitijos sporto mokymo įstaigos ir klubai; 
16.2. Dzūkijos ir Suvalkijos sporto mokymo įstaigos ir klubai; 
16.3. Žemaitijos sporto mokymo įstaigos ir klubai; 
16.4. Mažosios Lietuvos sporto mokymo įstaigos ir klubai. 
17. Sporto trenerių konkursas vykdomas per sporto šakų varžybas sumuojant auklėtinių 

iškovotus taškus atskirų sporto šakų varžybose. Brigadiniu būdu dirbantiems treneriams konkurso 
taškai skaičiuojami sportininkų iškovotus taškus padalijus iš trenerių skaičiaus. 

IV. KOMPLEKSINĖS ĮSKAITOS SKAIČIAVIMO SISTEMA 
 

18. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp sporto organizacijų, sporto mokymo įstaigų ir sporto 
trenerių nustatoma sumuojant sportininkų arba komandų pelnytus taškus, kuriais pagal Žaidynių sporto 
šakų varžybų reglamentą įvertinamos jų užimtos vietos. Be to, kiekvienas žaidynėse dalyvaujantis 
sportininkas, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų sportininkus, įvertinamas 
vienu („1“) tašku (vertinamas tik vieną kartą – zoninėse, pusfinalio arba finalo varžybose). 

19. Nustatomi tokie skatinamieji taškai už meistriškumą finalinėse varžybose: 
19.1 už Lietuvos Respublikos sporto šakos rungties rekordą – 60 taškų; 
19.2 už žaidynių rekordą (jeigu rungtis vykdoma ne pirmą kartą) – 30 taškų. 
20. Miestų, rajonų, savivaldybių sporto šakos komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos 

pagal auklėtinių pelnytų taškų sumą (pelnyti taškai pagal lentelę 2 priede plius taškai už sportininkų 
skaičių komandoje). Sportinių žaidimų ir individualiųjų sporto šakų komandos galutinai įvertinamos 
taškais, išrikiavus pagal zoninių, pusfinalio ir finalo varžybų rezultatus. Kelių zonų vienodos vietos 
dalijamos, o taškų vidurkis įskaitomas kiekvienam dalyviui ar komandai. 

21. Individualiosiose sporto šakose, kur vietos nustatomos pagal matuojamuosius kriterijus 
(sekundes, metrus, kilogramus), galutinės komandų vietos nustatomos pirmiausia pagal finalo varžybų 
rezultatus, tolesnės vietos – pagal zoninių varžybų rezultatus jų blogėjimo tvarka. 

22. Sporto trenerių konkurse papildomi taškai („1“) už sportininko dalyvavimą varžybose 
neskaičiuojami. 

23. Sportininkas atstovauja savo miestui, rajonui, savivaldybei. Jeigu sportininkas priklauso 
dviem organizacijoms ir treneriams: ten, kur treniruojasi, – 100%, kam priklauso – 50%.  

24. Trenerių konkurse tokio sportininko laimėjimai įskaitomi tik jį treniruojančiam treneriui. 
25. Sportininko, perduoto į sportinio rengimo centrą ar sporto klasę, jo pasiekti rezultatai 

dvejus metus užskaitomi jį iki tol rengusiam treneriui.  
26. Sportininko, besimokančio kitame mieste, bet gaunančio materialinę paramą iš buvusios 

gyvenamosios vietos, 100% iškovotų taškų skiriama ir buvusios gyvenamosios vietos savivaldybei, 
jeigu yra paraiškoje ir neviršija varžybų reglamento 1 priedo.  

27. Sportininkai, esantys rengimo centruose ir sporto klasėse, turi pirmumo teisę žaidynių 
varžybose atstovauti miestui, rajonui, savivaldybei iš kurio jie atvyko. Tokiu atveju paralelinė įskaita 
taikoma miestui, rajonui, savivaldybei kur yra centras ar sporto klasė, jeigu sportininkas yra įtrauktas į 
paraišką, neviršijant sporto šakų varžybų reglamento 1 priede nurodyto skaičiaus. 

28. Miestai, rajonai, savivaldybės pateikę oficialias paraiškas dalyvauti žaidynėse, o vėliau 
nusprendę nedalyvauti jose, 25 dienas prieš varžybas informuoja raštu Žaidynių vyriausiąją teisėjų 
kolegiją ir federaciją, kad atšaukia paraišką dalyvauti šios sporto šakos varžybose. 
 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

29. Sporto žaidynėse nustatomos: 
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29.1 Kiekvienos sporto šakos individualiųjų ir komandinių rungčių dalyvių, sportinių žaidimų 
komandų užimtos prizinės ir visos kitos vietos (nustatoma per sporto šakos varžybas). 

29.2 Miestų, rajonų ir savivaldybių kiekvienos sporto šakos komandos (susumavus sportininkų 
pelnytus taškus individualiųjų ir komandinių rungčių varžybose) ir sportinių žaidimų komandų užimtos 
prizinės ir visos kitos vietos (nustatoma per sporto šakos varžybas). 

29.3 Sporto trenerių vietos susumavus kiekvieno trenerio auklėtinių pelnytus taškus (nustatoma 
per sporto šakos varžybas). 

30. 29.1, 29.2 ir 29.3 punktuose minimi sportininkai, miestai, rajonai, savivaldybės bei 
treneriai rikiuojami eilės tvarka neatsižvelgiant į jokias kompleksinės įskaitos grupes. 

31. Kompleksinėje įskaitoje nustatomos šešių miestų, rajonų, savivaldybių grupių prizininkai 
ir kitos užimtos vietos (nustato Žaidynių vyriausioji teisėjų kolegija). 

32. Individualiųjų ir komandinių rungčių finalo varžybų nugalėtojams ir antrosios bei 
trečiosios vietų laimėtojams (dvikovos sporto šakose, jeigu nenustatomos vietos, 3–4 vietų 
laimėtojams) ir jų treneriams įteikiami diplomai ir medaliai. 

33. Sportinių žaidimų (merginų ir vaikinų atskirai) komandiniams nugalėtojams ir 
prizininkams bei individualiųjų sporto šakų komandoms nugalėtojoms įteikiami diplomai ir specialūs 
prizai. 

34. Treneriams, kiekvienos sporto šakos konkurso nugalėtojams ir prizininkams įteikiami 
diplomai ir asmeninės dovanos. 

35. Kompleksinėje įskaitoje: 
 35.1 tarp miestų, rajonų ir savivaldybių: pirmos ir antros grupių nugalėtojams įteikiami pirmojo 
laipsnio diplomai ir specialūs prizai, trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos grupių prizininkams – 
atitinkamo laipsnio diplomai ir specialūs prizai; 

35.2 kitiems pirmos (už antrąją vietą) ir antros (už antrąją ir trečiąją vietas) grupių 
prizininkams įteikiami paskatinamieji prizai. 

36. Metų kompleksinės įskaitos miestų, rajonų, savivaldybių grupių nugalėtojų vadovai ir jų 
pavaduotojai apdovanojami pirmojo laipsnio diplomais. Atitinkamai kitų prizinių vietų vadovai ir 
pavaduotojai – diplomais. 

 
VI. PARAIŠKOS IR JŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 
37. Sportininkai privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti gydytojo leidimą dalyvauti Žaidynių 

sporto šakų varžybose. Gydytojų leidimus komandų vadovai pateikia mandatinei komisijai. 
38. Mandatų komisijos pareigas atlieka sporto šakos varžybų teisėjų kolegija. 
39. Pirminės nustatytos formos paraiškos dalyvauti sporto žaidynėse pateikiamos pagal atskirą 

nurodymą. Galutinės paraiškos (3 priedas) pateikiamos Lietuvos sporto šakos federacijai ne vėliau kaip 
prieš 25 dienas iki varžybų pradžios.  

40. Techninės paraiškos pateikiamos sporto šakos varžybų teisėjų kolegijai ne vėliau kaip po 
1 val. pasibaigus mandatų komisijai. Varžybų metu leidžiama perregistruoti tik tuos sportininkus, kurie 
įrašyti į vardinę paraišką. 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

41. Zoninių, atrankos ir pusfinalio varžybų teisėjavimo išlaidas apmoka atitinkama Lietuvos 
sporto šakos federacija, sporto bazės nuomą – varžybų šeimininkai, kitas dalyvavimo išlaidas padengia 
dalyvaujanti organizacija. 

42. Finalo varžybų dalyvių (žr. sporto šakų varžybų reglamento 1 priedas–dalyvių skaičius) 
sporto teisėjų, medicinos ir kito aptarnaujančio personalo maitinimo, nakvynės, atlyginimo už darbą, 
sporto bazės nuomos ir kt. padengiamos iš valstybės skirtų kūno kultūros ir sporto programoms (per 
sporto šakų federacijas, asociacijas, sąjungas) lėšų. 
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43. Varžybų dalyvių kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 
44. Žaidynių vyriausioji teisėjų kolegija parengia žaidynių nuostatus, komandinius prizus, 

diplomus, medalius, trenerių konkurso prizus, žaidynių propagavimo plakatus, galutinius žaidynių 
rezultatus ir protokolus, organizuoja žaidynių nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimą. 
___________________ 


