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PATVIRTINTA  
2012 m. gegužės 10 d.  
Organizacinio komiteto posėdyje 
___________________________ 
Pirmininkas Rimantas Kveselaitis 

 
 
 

2012 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ 
REGLAMENTAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. 2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių (toliau –Žaidynės) sporto šakų varžybų 

reglamentas (toliau – reglamentas) nustato žaidynėse vykstančių skirtingų sporto šakų varžybų 
tvarką.  

2. Visos varžybos vykdomos pagal galiojančias sporto šakos varžybų taisykles. 
3. Sporto šakų dalyvių amžius turi atitikti šį reglamentą. 
4. Atrankos varžybos zonose vykdomos regioniniu principu. Zoninėse varžybose privalo 

varžytis ne mažiau kaip 4 komandos. 
5. Žaidynių programoje sporto (šakos) federacijos (toliau –federacija) numato ne daugiau 

sporto šakos rungčių nei yra oficialiai tarptautinėse sporto šakos varžybų taisyklėse.  
6. Federacija gali pateikti papildomus techninio ir fizinio parengtumo testus, 

kvalifikacinius reikalavimus atrankos ir finalo varžybų sportininkams. 
7. Žaidynėse registruojami rezultatyviųjų sporto šakų žaidynių ir šalies rekordai. 
8. Vienas sportininkas Žaidynėse gali dalyvauti kelių sporto šakų varžybose. 
9. Visi vienos komandos sportininkai turi turėti vienodą, tvarkingą sportinę aprangą 

(žaidimų – po du komplektus), deramai elgtis varžybų ir poilsio vietose. Komandų vadovai ir 
treneriai atsakingi už sportininkų sveikatą ir elgesį per visą varžybų laikotarpį. 

10. Draudžiama varžybas vykdyti, jeigu nėra jas aptarnaujančio medicinos, o dviračių sporto 
plentu varžybose ir policijos aptarnaujančio personalo. 

 
I. BADMINTONAS 

 
11. Badmintono sporto šakoje vykdomos asmeninės-komandinės varžybos, t.y. vaikinų ir 

merginų vienetų ir dvejetų, bei mišrių dvejetų varžybos. 
12. Varžybose žaidžiama vieno minuso sistema.  
13. Dvejetai gali būti sudaryti tik iš tos pačios komandos dalyvių. 
14. Dalyviai lentelėse skirstomi sutinkamai su Lietuvos badmintono federacijos reitingu. 

Neturintis reitingo, burtų keliu, atsižvelgiant, kad pirmame rate nesusitiktų vienos komandos 
dalyviai. 

15. Dviem ar daugiau komandų, surinkus lygiai taškų, jų vietas lemia pirmojo numerio 
mišraus dvejeto iškovota vieta. 

 
II. BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMAS 

 
16. Individualiosios-komandinės varžybos. Varžybų programa: 
Amžiaus grupė, gim. 1996–1999 g. m. 
Merginos: K-1, K-2, C-1 nuotoliai – 200, 500 m 
Vaikinai: K-1, K-2, C-1, C-2  nuotoliai – 200, 1000 m 
17. Komandai leidžiama kiekvienoje rungtyje registruoti po 2 valtis. Sportininkui leidžiama 

dalyvauti dvejose rungtyse.  
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III. BOKSAS 
 

18. Individualiosios-komandinės varžybos. Varžybos vyksta dviem etapais: zoninės ir 
finalinės. 

19. Komandos gali registruoti po vieną sportininką kiekvienoje svorio kategorijoje. 
20. Zoninėse varžybose dalyvauja komandos, suskirstytos pagal bokso išplitimo geografiją į 

keturias zonas: Žemaitijos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio. Finalinėse varžybose dalyvauja 
sportininkai zoninėse varžybose, visose svorio kategorijose iškovoję 1 vietas.  

21. Varžybų dalyviai varžysis 20 svorio kategorijų: iki 32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 
44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 69kg, 73kg, 77kg, +81kg. 

22. Kovos trukmė: 3 raundai po 1,5 min., pertrauka 1 min. 
 

IV. BURIAVIMAS 
 

23. Buriavimo sporto šakoje vykdomos individualiosios – komandinės varžybos. 
24. Žaidynėse vykdomos burlentės („Viper80“, burė 5,5 m2) ir šių jachtų klasės varžybos: 

„Laser 4,7”, „Optimist”: Merginos, Vaikinai.  
25. Jachtų klases komandos renkasi savo nuožiūra. Varžybas sudaro 8 plaukimai, kurie 

vykdomi pagal Tarptautines buriavimo varžybų taisykles (ISAF RRS 2009-2012), Lietuvos 
buriuotojų sąjungos 2012 m. varžybų nuostatus ir jų pakeitimus.  
 

V. DVIRAČIŲ SPORTAS 
 

26. Dviračių sporte vykdomos individualiosios-komandinės varžybos. 
27. Plento varžybose vykdomos laikantis šių nuostatų:  

 Asmeninės lenktynės laikui – 10 km. merginoms, 15 km vaikinams. 
 Grupinės lenktynės 40 km merginoms, 70 km vaikinams. 

28. Vykdomos šios treko varžybos: Sprintas, Keirinas; Komandinis sprintas; Komandinės 
persekiojimo lenktynės, Omniumas. 

29. Žaidynėse vykdomos šios Kalnų dviračių (MTB, XC) varžybos: Cross country, 
grupinis startas 30 min. – 45 min. merginoms, 45 min. – 1 val. vaikinams, varžybų nuotolio vieno 
rato ilgis 2-5 km. 

30. Varžybos rengiamos pagal Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) varžybų reglamentą. 
Visi varžybų dalyviai privalo pateikti Lietuvos dviračių sporto federacijos išduotas licencijas, 
dalyvauti varžybose su dviratininkų šalmais.  

 
VI. DZIUDO 

 
31. Individualiosios-komandinės varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalinės. 
32. Zoninėse varžybose dalyvauja komandos, pagal dziudo išplitimo geografiją suskirstytos 

į penkias zonas: Centro, Rytų, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos. 
33. Finalo varžybose dalyvauja po 4 dziudo sportininkus iš kiekvienos zonos kiekvienoje 

svorio kategorijoje (zonų nugalėtojai ir prizininkai). 
34. Finalinėse varžybose dalyvaujantys sportininkai mandatinei komisijai turi pateikti 

BUDO pasus (ne mažiau 5 KIU, (geltonas diržas). 
35. Svorio kategorijos: 
36.1. Merginos:-36; -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70 kg 
36.2. Vaikinai : -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; +81 kg 
36. Kovos trukmė: 3 min. 

 
VII. FUTBOLAS 

 
37. Komandinės varžybos vykdomos dviem etapais. 
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38. Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija vykdo Lietuvos 
sporto mokyklų ir klubinių komandų (1996 ir 1997 m. gim.) aukščiausios bei pirmos lygų varžybas, 
kurios bus prilygintos 2012 m. šalies jaunučių sporto žaidynėms.  

39. Komandos aukščiausioje lygoje iškovojusios I-IV vietas sudaro finalinio ketverto grupę 
ir kovoja dėl čempionų vardo ir kitų prizinių vietų.  

40. Rungtynių trukmė – 2 kėliniai po 35 min. su 10 min pertrauka. 
41. Finalo varžybos vykdomos vieno rato sistema. 
42. Miestams, rajonams, savivaldybėms bei sporto mokymo įstaigoms bus užskaityti taškai 

jaunučių sporto žaidynių programoje pagal komandų užimtas vietas. 
 

VIII. IMTYNĖS 
 

43. Žaidynėse vykdomos individualiosios-komandinės imtynių varžybos. 
44. Svorio kategorijos: 29-32, -35, -38, -42, -47, -53, -59, 66, -73, -85, +85 kg 
45. Varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalo. 
46. Zoninėse varžybose komandai vienos svorio kategorijos sportininkų skaičius 

neribojamas. 
47. Finalo varžybose dalyvauja po 8 kiekvienos svorio kategorijos sportininkus (po 2 iš 

kiekvienos zonos – 4 zonos). 
 

IX. IRKLAVIMAS 
 

48. Žaidynėse vykdomos individualiosios-komandinės 1000 m ir 500 m irklavimo varžybos. 
Merginos: 4x; 4-; 2x; 2-; 1x. Vaikinai: 4x; 4-; 2x; 2-; 1x.  

49. Kiekvienas sportininkas gali dalyvauti vieno nuotolio vienoje rungtyje. 
 

X. KREPŠINIS 
 

50. Komandinės varžybos vykdomos 4 etapais: 
 I Etapas – varžybos pogrupiuose, merginos ir vaikinai; 
 II Etapas – aštuntfinalio varžybos, vaikinai; 
 III Etapas – ketvirtfinalio varžybos, merginos ir vaikinai; 
 IV Etapas – finalinio ketverto varžybos, merginos ir vaikinai. 

51. I Etapas. Varžybos pogrupiuose.  
Merginų komandos skirstomos į 4 pogrupius teritoriniu principu. Komandos žaidžia 

kiekviena su kiekviena 1 ratu. 
1-ąsias ir 2-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2) 
patenka į III etapą – ketvirtfinalio varžybas. 
3-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 9-12 vietas. 
4-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 13-16 vietas. 
5-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 17-20 vietas. 
6-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 21-24 vietas. 

Vaikinų komandos skirstomos į 8 pogrupius teritoriniu principu. Komandos žaidžia 
kiekviena su kiekviena 1 ratu. 
1-ąsias ir 2-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos (A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, A2, 
B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2) patenka į II etapą – aštuntfinalio varžybas. 
3-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 17-24 vietas. 
4-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 25-32 vietas. 
5-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 33-40 vietas. 
6-ąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidynėse užima 41-48 vietas. 

52. II Etapas. Aštuntfinalio varžybos.  
Vaikinai: 

1 pora: H2-A1 
2 pora: G2-B1 
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3 pora: F2-C1 
4 pora: E2-D1 
5 pora: A2-H1 
6 pora: B2-G1 
7 pora: C2-F1 
8 pora: D2-E1 

Žaidžiamos dvejos rungtynės savo ir varžovo aikštėje. Komanda, poroje nurodyta pirmąja, 
pirmąsias rungtynes žaidžia namuose. Porų nugalėtojai patenka į žaidynių III etapą – ketvirtfinalio 
varžybas. 
Pralaimėjusios komandos žaidynėse užima 9-16 vietas 

53. III Etapas. Ketvirtfinalio varžybos.  
Merginos: 

1 pora: D2-A1 
2 pora: C2-B1 
3 pora: B2-C1 
4 pora:  A2-D1 

Žaidžiamos dvejos rungtynės savo ir varžovo aikštėje. Komanda, poroje nurodyta pirmąja, 
pirmąsias rungtynes žaidžia namuose. Porų nugalėtojai patenka į žaidynių IV etapą – Finalinio 
ketverto varžybas. Pralaimėjusios komandos žaidynėse užima 5-8 vietas. 
Vaikinai:  

1 rungtynės: 8 poros (D2-E1) nugalėtojas - 1 poros (H2-A1) nugalėtojas 
2 rungtynės: 7 poros (C2-F1) nugalėtojas - 2 poros (G2-B1) nugalėtojas 
3 rungtynės: 6 poros (B2-G1) nugalėtojas - 3 poros (F2-C1) nugalėtojas 
4 rungtynės: 5 poros (A2-H1) nugalėtojas - 4 poros (E2-D1) nugalėtojas        

Žaidžiamos dvi rungtynės savo ir varžovo aikštėje. Komanda, poroje nurodyta pirmąja, pirmąsias 
rungtynes žaidžia namuose. Porų nugalėtojai patenka į žaidynių IV etapą – Finalinio ketverto 
varžybas. Porose pralaimėjusios komandos užima Lietuvos jaunučių sporto žaidynių krepšinio 
varžybose 5-8 vietas. 

54. VI Etapas. Finalinio ketverto varžybos. 
Pusfinalis: 
Merginos:  

1 rungtynės: (1 poros laimėtojas)-(3 poros laimėtojas) 
2 rungtynės: (2 poros laimėtojas)-(4 poros laimėtojas) 

Vaikinai: 
5 rungtynės: (8, 1 poros laimėtojas)-(5, 4 poros laimėtojas) 
6 rungtynės: (7, 2 poros laimėtojas)-(6, 3 poros laimėtojas) 

Pusfinaliuose laimėjusios komandos žaidžia dėl 1-2 vietų, o pusfinalyje pralaimėjusios komandos 
žaidžia dėl 3-4 vietų. 
Finalas:  
Merginos: 
Dėl 3-4 vietų: 1 rungtynių pralaimėtojas-2 rungtynių pralaimėtojas. 
Dėl 1-2 vietų: 1 rungtynių laimėtojas-2 rungtynių laimėtojas. 
Vaikinai: 
Dėl 3-4 vietų: 5 rungtynių pralaimėtojas-6 rungtynių pralaimėtojas 
Dėl 1-2 vietų: 5 rungtynių laimėtojas-6 rungtynių laimėtojas 

55. Finalinio ketverto varžybos vykdomos viename mieste. Varžybų vykdymo vietą 
paskiria Lietuvos krepšinio federacija. 

 
 

XI. LENGVOJI ATLETIKA 
 

56. Žaidynėse vykdomos individualios-komandinės šių lengvosios atletikos rungčių 
varžybos: 
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Merginos Vaikinai 
100 m 100 m 
200 m 200 m 
400 m 400 m 
800 m 800 m 

1500 m 1500 m 
2000 m 3000 m 

100 m barjerinis bėgimas (0,762-8,0 m) 110 m barjerinis bėgimas (0,84-8,50 m) 
300 m barjerinis bėgimas (0,762-35,0 m) 300 m barjerinis bėgimas (0,762-35,0 m) 

 1500 m kliūtinis bėgimas (0,762) 
Šuolis į aukštį Šuolis į aukštį 

Šuolis į tolį Šuolis į tolį 
Trišuolis Trišuolis 

Šuolis su kartimi Šuolis su kartimi 
Disko metimas (0,75 kg) Disko metimas (1 kg) 
Ieties metimas (0,4 kg) Ieties metimas (0,5 kg) 
Kūjo metimas (2 kg) Kūjo metimas (3 kg) 

Rutulio stūmimas (3 kg) Rutulio stūmimas (4 kg) 
2000 m sportinis ėjimas 3000 m sportinis ėjimas 

7-kovė 8-kovė 
4x100 m estafetinis bėgimas 4x100 m estafetinis bėgimas 
4x200 m estafetinis bėgimas 4x200 m estafetinis bėgimas 

 
57. Atrankos varžybos rengiamos 2 dienas. Į žaidynių finalo varžybas patenka sportininkai 

atskirose rungtyse užėmę 1-6 vietas. Vienam dalyviui leidžiama dalyvauti dviejose rungtyse ir 
vienoje estafetėje; daugiakovėje ir vienoje rungtyje bei vienoje estafetėje; vienoje rungtyje ir 
dviejose estafetėse. Vienos komandos dalyvių skaičius rungtyje neribojamas. Atrankos varžybose 
nedalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių komandos. 

58. Finalo varžybose sportininkui leidžiama dalyvauti tik tose rungtyse, kuriose jis 
išsikovojo teisę dalyvauti per atrankos varžybas. 

59. Sportinio ėjimo, šuolio su kartimi, kliūtinio bėgimo ir estafetinio bėgimo rungtys 
vykdomos tik finalinėse varžybose. 
 

XII. PLAUKIMAS 
 

60. Žaidynėse vykdomos individualiosios-komandinės varžybos. 
61. Komanda kiekvienoje individualioje rungtyje gali registruoti ne daugiau kaip du 

sportininkus, kiekvienoje estafetinėje rungtyje –1 komandą. Kiekvienas sportininkas vienoje 
varžybų dalyje gali dalyvauti dviejose rungtyse ir estafetiniame plaukime. 

62. vykdomos šių rungčių varžybos: 
62.1. laisvuoju stiliumi merginoms ir vaikinams 50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
62.2. 800m laisvuoju stiliumi merginoms; 
62.3. 1500 m laisvuoju stiliumi vaikinams; 
62.4. 100 m, 200 m nugara merginoms ir vaikinams. 
62.5. 100 m, 200 m krūtine merginoms ir vaikinams. 
62.6. 100 m, 200 m peteliške merginoms ir vaikinams. 
62.7. 200 m, 400 m kompleksinis plaukimas merginoms ir vaikinams. 
62.8. Estafetiniai plaukimai 4x100 m laisvuoju stiliumi ir 4x100 m kombinuotai merginoms 

ir vaikinams. 
 

XIII. RANKINIS 
 

63. Komandinės varžybos vykdomos trimis etapais. 
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64. I Etapas. Zoninės varžybos. Zoninėse varžybose komandos sportiniu – geografiniu 
principu suskirstomos į keturis pogrupius. Žaidžiama vieno rato sistema. Į pusfinalį patenka I – II 
vietas pogrupiuose iškovojusios komandos. Tarpusavio rungtynių rezultatas įskaitomas. 

65. II Etapas: Pusfinalinės varžybos. Pusfinalyje A pogrupio komandos susitinka su B 
pogrupio komandomis, C su D. Į finalą patenka I – II vietas iškovojusios komandos. 

66. III Etapas: Finalinės varžybos. Finale keturios komandos žaidžia vieno rato sistema. 
Komandų vieta nustatoma pagal surinktų taškų skaičių. Už pergalę skiriami 2 taškai, lygiąsias 1 
taškas, pralaimėjimą 0 taškų. Aukštesnę vietą užima komanda, turinti didesnį taškų skaičių.  

67. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama 
komandai, turinčiai didesnį: tarpusavio rungtynėse iškovotų taškų skaičių, tarpusavio rungtynėse 
įmestų ir praleistų įvarčių skirtumą, didesnį tarpusavio rungtynėse įmestų įvarčių skaičių (tarp 3 ir 
daugiau komandų), įmestų ir praleistų įvarčių skirtumą visose rungtynėse, įmestų įvarčių skaičių 
visose rungtynėse. 

68. Varžybose taikomas Lietuvos rankinio federacijos baudų reglamentas. 
 

XIV. STALO TENISAS 
 

69. Individualios-komandinės varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalo. 
70. Zonose vykdomos tik komandinės varžybos. Varžybos vykdomos ratų sistema. To 

paties miesto, rajono komandos susitinka pirmame rate. Zoninės varžybos vykdomos miestuose, 
kurie nurodyti pirmais numeriais (pabraukti). 

71. Komandos, zonose užėmusios 1-2 vietas, iškovoja teisę dalyvauti finalinėse varžybose.  
72. Finaliniame etape vykdomos vienetų (merginoms ir vaikinams), komandinės 

(merginoms ir vaikinams), merginų, vaikinų bei mišraus dvejetų varžybos. Vienetų varžybose 
merginų ir vaikinų grupėse dalyvaus po 36 sportininkus. Vienetų varžybos vykdomos vieno minuso 
sistema, išaiškinant visas vietas, už kurias skiriami žaidynių taškai pagal atitinkamas lenteles. 
Vienetų varžybose stipriausi vieno miesto ar rajono žaidėjai (pagal reitingą) paskirstomi į skirtingas 
puses ar ketvirčius. 

73. Komandinėse varžybose komandos pagal reitingą „gyvačiukės“ principu paskirstomos 
į 4 pogrupius po 3 komandas. Pogrupiuose susitikimai žaidžiami ratų sistema. Komandos, 
pogrupiuose užėmusios 1-2 vietas, sudarys finalinę grupę, kurioje žaidžiama vieno minuso sistema 
išaiškinant 1-8 vietas. Pirmas vietas pogrupiuose užėmusios komandos skirstomos taip: 2 
stipriausios pagal reitingą komandos eina ant 1-8 numerio, o kitos 2 komandos ant 4-5 numerio. 
Antras vietas pogrupiuose užėmusios komandos eina į priešingą pusę nuo pirmas vietas užėmusių 
komandų burtų keliu. Dėl 9-12 vietų žaidžiama vieno minuso sistema, komandas paskirstant burtų 
keliu pagal reitingą. 

74. Dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant visas vietas, už kurias 
skiriami žaidynių taškai pagal atitinkamas lenteles.  

75. Dvejetų varžybose poros taip pat paskirstomos į skirtingas puses ar ketvirčius. Vieno 
miesto ar to paties rajono žaidėjai ar žaidėjų poros vienetų ir dvejetų varžybose negali susitikti 
pirmame rate. Visi susitikimai žaidžiami iš 3 laimėtų setų. 

76. Zoninėse ir finalinėse varžybose gali dalyvauti žaidėjai turintys galiojančią LSTA 
licenciją. 
 

XV. SUNKIOJI ATLETIKA 
 

77. Individualiosios-komandinės varžybos. Svorio kategorijoje gali dalyvauti 2 ir daugiau 
sportininkų. 

78. Varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalai. Sportininkai varžosi keturiose 
zonose. Šeši dalyviai, pasiekę geriausius rezultatus svorio kategorijos varžybose (bendroje įskaitoje 
pagal protokolus), kviečiami į finalo varžybas. Jei šeštas rezultatas yra vienodas kelių dalyvių – 
kviečiami visi. Zoninės varžybos vykdomos dvi dienas, finalinės varžybos taip pat dvi dienas. 
Sportininkų vietos nustatomos pagal iškeltų kilogramų sumą dvikovėje (vadovaujantis tarptautinės 
sunkiosios atletikos federacijos taisyklėmis). 
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79. Nustatomos šios svorio kategorijos: 34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-76-+76 kg. 
 

XVI. ŠAUDYMAS 
 

80. Žaidynėse vykdomos individualiosios - komandinės varžybos dviem pakopomis – 
zoninės, kuriose dalyvauja visi į paraiškas įtraukti sportininkai, ir finalai, kuriuose dalyvauja 
zoninių varžybų suvestinėje lentelėje 1–10 rezultatus kiekvienoje rungtyje pasiekę sportininkai (-
ės). 

81. Tas pats sportininkas(-ė) gali startuoti tik vienos grupės rungčių (šautuvu, pistoletu) 
varžybose. Žaidynių varžybose bus varžomasi rungtyse, kuriose pagal pirmines paraiškas 3 ar 
daugiau miestų, rajonų bus įrašę 6 ar daugiau dalyvių. Pirminėse paraiškose, pateikiamose ne vėliau 
kaip 10 d. iki zoninių varžybų pradžios jas vykdančiai teisėjų kolegijai, nurodoma, kiek ir kokiose 
rungtyse yra registruojama sportininkų (-ių). Vardinės paraiškos vėliausiai pateikiamos dieną iki 
zoninių varžybų pradžios, likus ne mažiau kaip 1 val. iki varžybų pradžios. 

82. Vykdomos šių rungčių varžybos: 
Merginos   
Pistoletu – iš 10 m oriniu 20 š. (zoninėse varžybose) 40 š. (finalo varžybose)  
 iš 25 m mažo kalibro į nejudantį taikinį 20 š. (zoninės varžybos) ir 20 š. 

(finalo varžybos); 
 iš 25 m mažo kalibro į pasirodantį taikinį 20 š. (zoninės varžybos) ir 20 š. 

(finalo varžybos). 
Šautuvu – iš 10 m oriniu 20 š. (zoninėse varžybose) ir 40 š. (finalo varžybose) 
 iš 50 m mažo kalibro gulomis 20 š. (zoninėse varžybos) ir 30 š. (finalo 

varžybos); 
 iš 50 m mažo kalibro gulomis ir klūpant 2 x 10 š. (zoninėse varžybose) ir   

3 x 10 š. (finalo varžybose) 
Vaikinai  
Pistoletu – iš 10 m oriniu 20 š. (zoninėse varžybose) 40 š. (finalo varžybose) 
 iš 25 m mažo kalibro į nejudantį taikinį 20 š. (zoninėse varžybose.) ir 20 š. 

(finalo varžybose.); 
 iš 25 m mažo kalibro į pasirodantį taikinį 20 š. (zoninėse varžybose.) ir 20 

š. (finalo varžybose.); 
Šautuvu – iš 10 m oriniu 20 š. (zoninėse varžybose) ir 40 š. (finalo varžybose) 
 iš 50 m mažo kalibro gulomis 20 š. (zoninėse varžybose) ir 30 š. (finalo 

varžybose); 
 iš 50 m mažo kalibro gulomis ir klūpant 2 x 10 š. (zoninėse varžybose) ir   

3 x 10 š. (finalo varžybose) 
 

XVII. ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS 
(DVIKOVĖ) 

 
83. Žaidynėse vykdomos šiuolaikinės penkiakovės dvikovės individualiosios-komandinės 

varžybos. Dvikovė susideda iš: plaukimo 100 m laisvuoju stiliumi ir bėgimo 1000 m kroso. 
84. Žaidynėse taip pat vykdomos estafečių varžybos: plaukimas 3 x 100 m laisvuoju 

stiliumi ir bėgimas 3 x 1000 m krosas. 
85. Individualiosiose varžybose ir estafetėse sportininkų vietos nustatomos susumavus 

plaukimo ir bėgimo rungtyse pasiektus laikus.  
 

XVIII. TENISAS 
 

86. Žaidynėse vykdomos komandinės teniso varžybos. Varžybose aiškinamos visos vietos. 
Komandą sudaro dvi merginos ir du vaikinai.  
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87. Žaidynėse vykdomos vienetų varžybos: du laimėti setai ir trečias setas tie-break iki 10 
taškų.  

88. Esant komandiniam rezultatui 2:2 vykdomos mišraus dvejeto varžybos. 
 

XIX. TINKLINIS 
 

89. Tinklinio varžybos Žaidynėse vykdomos dviem etapais: atrankinės ir finalinės 
varžybos. 

90. Atrankiniame etape visos komandos, atsižvelgiant į jų geografinę padėtį ir pajėgumą 
bei priklausomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus suskirstomos į 2 – 4 pogrupius nuo 4 iki 6 
komandų kiekviename pogrupyje. Į finalinį etapą patenka 4 pajėgiausios komandos (po vieną arba 2 
komandas iš kiekvieno pogrupio). Atrankinio etapo pogrupių varžybos vykdomos vieno rato 
sistema vienu turu. 

91. Finalinis etapas (dėl I-IV vietų) vykdomas vieno rato sistema vienu turu. Atrankiniame 
etape iškovoti taškai  neskaičiuojami. Tolimesnės vietos nustatomos įvertinant atrankinio etapo 
pogrupių varžybų rezultatus (laimėtų ir pralaimėtų setų, esant reikalui ir taškų setuose,  santykį).  

92. Atrankiniame ir finaliniame etape komandų vietos nustatomos pagal didžiausią 
surinktų taškų skaičių. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Už pergalę 
skiriami du taškai, už pralaimėjimą – vienas taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Dviem ir daugiau 
komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima komanda, turinti geresnį laimėtų ir 
pralaimėtų setų santykį  tarp visų pogrupyje arba finaliniame etape dalyvaujančių komandų. 
Lygybės atveju analogiškai skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis. Žaidžiama 
„Molten V5M5000“ kamuoliais 

93. Žaidynėse vykdomos paplūdimio tinklinio merginų ir vaikinų varžybos dviem etapais: 
atrankinis ir finalinis. 

94. Atrankinis etapas vykdomas birželio 2-3 d. Vilniuje kartu su Lietuvos jaunučių U16 
paplūdimio tinklinio čempionatu, vadovaujantis Lietuvos čempionato nuostatais. Remiantis 
čempionato rezultatais atrenkamos 24 jaunučių žaidynių finaliniame etape iškovojusios teisę 
dalyvauti komandos ir nustatomas komandų reitingas. Žaidžiama „Mikasa VSL 300“ kamuoliais. 

95. Finaliniame etape dalyvauja po ne daugiau kaip  24 merginų ir vaikinų komandų. 
Varžybos vykdomos dviejų minusų sistema. 
 

XX. ŽOLĖS RIEDULYS 
 

96. Žaidynėse vykdomos komandinės žolės riedulio varžybos. 
Varžybos vykdomos trim etapais. Pirmas etapas – Lietuvos jaunučių U-16 pirmenybių 

atrankos varžybos (zoninės varžybos). Jose komandos suskirstomos į pogrupius. Žaidžiama vieno 
rato sistema. Į kitą etapą patenka atrankos varžybų komandos, užėmusios 1-2 vietas. Antras etapas – 
Lietuvos jaunučių U-16 pirmenybių finalinės varžybos. Žaidžiama vieno rato sistema. 1-4 vietas 
užėmusios komandos gauna teisė dalyvauti Lietuvos jaunučių sporto žaidinių finalinėse varžybose. 
Trečias etapas – Lietuvos jaunučių sporto žaidynių finalinės varžybos. Žaidžiama vieno rato 
sistema. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės žolės riedulio federacijos (FIH) vasaros varžybų 
taisykles. 

97.  Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų skaičių: už pergalę skiriami 3 taškai, 
lygiąsias – 1, pralaimėjimą – 0. 

98. Žaidžiami du kėliniai po 30 min., pertrauka – 10 min.  
99. Prieš visas finalo varžybas vykdomas konkursas. 
100. Komandos meta baudinius – serija po 5 žaidėjus. Rezultatui esant lygiam, baudiniai 

metami tol, kol nustatomas nugalėtojas. Nugalėtojai po varžybų apdovanojami specialiu federacijos 
rėmėjų prizu. 

_________________________________ 
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2012 m. Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių, sporto šakų 
varžybų reglamento 
1 priedas 

 
2012 LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SPORTININKŲ GIMIMO METAI IR 

VIENOS KOMANDOS DALYVIŲ SKAIČIUS 
 

Vienos komandos dalyvių skaičius 
Sportininkų Eil. 

Nr. Sporto šaka, sportininkų lytis Sportininkų 
gimimo metai Iš viso merginų vaikinų 

Trene-
rių 

Atsto-
vų 

Kito 
perso-
nalo 

1. Badmintonas 1996-1999 9 4 4 1   
2. Baidarių ir kanojų irklavimas 1996-1999 18 16 1 1  
3. Boksas 1998-1999 24  20 2 1 1 

– Laser 4,7 , burlentė 
„Viper80/5,5“ 1996-1999 4. Buriavimas 
– Optimist 1997-2000 

19 17 1 1  

– treke 1996-1998 14 10 2 1 1 
– plentu 1996-1998 14 10 2 1 1 5. Dviračių sportas 
– kalnų (MTB, XC) 1996-1998 14 10 2 1 1 

6. Dziudo 1997-1999 22 9 10 2 1  
7. Futbolas 1996-1997 21  18 2 1  

graikų-romėnų 1997-1999 13  11 1 1  8. Imtynės 
laisvosios 1997-1999 13  11 1 1  

9. Irklavimas 1996-1999 30 13 13 3 1  
– merginos 1997-1998 16 12  2 1 1 10. Krepšinis – vaikinai 1997-1998 16  12 2 1 1 
I-II grupės 1997-1999 24 20 3 1  11. Lengvoji atletika 
III-VI grupės 1997-1999 20 17 2 1  
– merginos 1998-2000 12. Plaukimas – vaikinai 1996-1998 21 18 2 1  

– merginos 1996-1997 17 14  2 1  13. Rankinis – vaikinai 1996-1997 17  14 2 1  
14. Stalo tenisas 1997-2000 8 3 3 2   
15. Sunkioji atletika 1998-2000 15  12 1 1 1 
16. Šaudymas 1996-1999 16 12 2 1 1 
17. Šiuolaikinė penkiakovė 1996-1999 9 3 3 2 1       
18. Tenisas 1999-2001 5 2 2 1   

- merginos 1997-1998  
+ 3 jaunesnės 18 14  2 1 1 

Tinklinis 
- vaikinai 1996-1997 

 +3 jaunesni 18  14 2 1 1 

- merginos 1997-1998 4 2  1 1  

19.  

Paplūdimio 
tinklinis - vaikinai 1997-1998 4  2 1 1  

- merginos 1996-1999 22 18  2 1 1 20. Žolės riedulys 
- vaikinai 1996-1999 22  18 2 1 1 

_________________________________________ 
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2012 m. Lietuvos jaunučių sporto 
žaidynių, sporto šakų varžybų 
reglamento 
2 priedas 

 
ĮSKAITINIŲ TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA 

 
Skiriama įskaitinių taškų Užimta 

vieta Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 
1 1020 720 440 90 70 54 40 30 20 
2 860 600 350 70 60 46 35 24 15 
3 730 510 300 60 54 40 30 20 12 
4 600 450 252 50 48 36 26 16 10 
5 550 420 232 48 45 33 23 14 9 
6 500 390 212 46 42 30 20 12 8 
7 480 370 192 44 39 28 18 11 7 
8 460 350 172 42 36 26 16 10 6 
9 440 330 152 40 33 24 14 9  

10 420 310 132 38 30 22 12 8  
11 400 290 116 36 28 20 11 7  
12 380 270 104 34 27 18 10 6  
13 360 250 92 32 26 16 9   
14 340 230 80 30 25 14 8   
15 320 206 68 28 24 13 7   
16 310 190 56 27 23 12 6   
17 300 170 44 26 22 11    
18 290 150 36 25 21 10    
19 280 130 28 24 20 9    
20 270 120 20 23 19 8    
21 260 110 14 22 18 7    
22 250 100 10 21 17 6    
23 240 90 6 20 16 5    
24 230 80  19 15 4    
25 220 70  18 14 3    
26 200 50  17 13 2    
27 190 40  16 12     
28 180 30  15 11     
29 170 20  14 10     
30 160 14  13 9     
31 150 10  12 8     
32 140   11 7     
33 130   10 6     
34 120   9 5     
35 110   8 4     
36 100   7 3     
37 90   6 2     
38 80   5      
39 70   4      
40 66   3      
41 60         
42 56         
43 52         
44 46         
45 40         
46 36         
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47 32         
48 28         
49 22         
50 20         

    51–60 po 10 
 

Pastabos: 
Pagal Nr. 1 vertinamos sportinių žaidimų komandų,  kai jų rungtyniauja daugiau nei 30 

(merginų ir vaikinų atskirai), iškovotos vietos. 
Pagal Nr. 2 vertinamos sportinių žaidimų komandų, kai jų rungtyniauja 15-30 (merginų ir 

vaikinų atskirai), iškovotos vietos. 
Pagal Nr. 3 vertinamos sportinių žaidimų komandų, kai jų rungtyniauja iki 15 (merginų ir 

vaikinų atskirai), iškovotos vietos. 
Pagal Nr. 4 vertinamos vietos, iškovotos šiose varžybose: individualiųjų rungčių, jei 

zoninėse ir finalo varžybose kartu dalyvauja 45 ir daugiau sportininkų, lengvosios atletikos 
septynkovės (merginų) ir aštuonkovės (vaikinų), dviračių treko omniumo (daugiakovė) merginų ir 
vaikinų atskirai, nepriklausomai nuo varžybų dalyvių skaičiaus. Paplūdimio tinklinio, jei dalyvauja 
15-30 komandų (merginų ir vaikinų atskirai). 

Pagal Nr. 5 vertinamos vietos, iškovotos šiose varžybose: irklavimo 4 žmonių įgulų (jei 
rungtyniauja 8 ir daugiau), dviračių treko, teniso, stalo teniso, badmintono komandinėse (jei 
rungtyniauja 12 ir daugiau komandų), lengvosios atletikos, plaukimo, šiuolaikinės penkiakovės 
(dvikovės) estafečių varžybose (jeigu rungtyniauja 10 ir daugiau komandų, paplūdimio tinklinio jei 
rungtyniauja iki 15 komandų (merginų ir vaikinų atskirai), bei visų sporto šakų individualiųjų 
rungčių (jeigu zoninėse ir finalo varžybose kartu dalyvauja 30-44 sportininkai). 

Pagal Nr. 6 vertinamos vietos, iškovotos šiose varžybose: irklavimo 4 žmonių įgulų (jei jų 
rungtyniauja iki 8), irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo 2 žmonių įgulų (jei rungtyniauja 12 ir 
daugiau), teniso, stalo teniso, badmintono komandinių (jei rungtyniauja iki 12), lengvosios atletikos, 
plaukimo, šiuolaikinės penkiakovės (dvikovės) estafečių varžybose (jei rungtyniauja iki 10 
komandų). Badmintono, stalo teniso merginų ir vaikinų dvejetų, bei mišrių dvejetų (jei rungtyniauja 
12 ir daugiau), individualiųjų rungčių (jeigu zoninėse ir finalo varžybose kartu dalyvauja 17–29 
sportininkai). 

Pagal Nr. 7 vertinamos vietos, iškovotos šiose varžybose: irklavimo, baidarių ir kanojų 
irklavimo 2 žmonių įgulų (jei rungtyniauja iki 12), šiuolaikinės penkiakovės (dvikovės), 
badmintono, stalo teniso merginų ir vaikinų dvejetų bei mišrių dvejetų varžybose (jei rungtyniauja 
iki 12), individualiųjų rungčių (jeigu zoninėse ir finalo varžybose kartu dalyvauja 13–16 
sportininkų). 

Pagal Nr. 8 vertinamos vietos, iškovotos individualiųjų rungčių varžybose (jeigu jose 
dalyvauja 9–12 sportininkų). 

Pagal Nr. 9 vertinamos vietos, iškovotos individualiųjų rungčių varžybose (jeigu dalyvauja 
8 ir mažiau sportininkų). 

_________________________________________ 
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2012 m. Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių, sporto šakų 
varžybų reglamento 
3 priedas 

 
........................................................................... Paraiška dalyvauti 2012 m. Lietuvos 
                     (miesto, rajono) 

             jaunučių sporto žaidynių..................................................varžybose 
                                                                                              (sporto šaka) 

Eil. 

Nr. 

Sportininko vardas, 

pavardė 

Gimimo 

metai 

Sporto mokymo 

įstaiga, klubas 

Turima 

sportininko 

kategorija 

Sportininko treneris Gydytojo viza 

       

       

 

Sportininkai, dalyvaujantys kitų miestų, rajonų rinktinėse, 
 kuriems pagal varžybų nuostatus taikoma lygiagrečioji įskaita 

Eil. 

Nr. 

Sportininko vardas, 

pavardė 

Gimimo 

metai 

Sporto mokymo įstaiga, 

klubas 

Turima 

sportininko 

kategorija 

Sportininko treneris 

Kokio 

miesto, 

rajono 

komandoje 

dalyvauja 

v-bose 

       

       

 
A.V.  
Savivaldybės sporto   Komandos vadovas................................................. 
padalinio vadovas  Komandos treneriai................................................. 
   Kiti atstovai............................................................. 
 
Pastaba. Jeigu sportininką treniruoja daugiau nei vienas treneris, prie jo rašomos visų trenerių 
pavardės. 

______________________________________ 
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2012 m. Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių, sporto 
šakų varžybų reglamento 
4 priedas 

 
___________________miesto, rajono, savivaldybės _________________komandos 

                                                                                      pirmosios (antrosios) 

PIRMINĖ  PARAIŠKA 
dalyvauti 2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse  

 
 

 

Miesto, rajono, savivaldybės                                         A.V. _____________________ 

sporto padalinio vadovas                                                       Vardas, pavardė, parašas 

________________________________________ 

Dalyvių skaičius Eil. 
Nr. Sporto šaka 

Merginos Vaikinai 
Iš viso dalyvių 

1.     
2.     

Iš viso:    
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2012 m. Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių, sporto šakų 
varžybų reglamento 
5 priedas 

 
 

________________________miesto, rajono, savivaldybės 

ATASKAITA 
 

APIE  SURENGTAS 2012 m.  JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
 

Dalyvių skaičius Eil. 
Nr. Sporto šaka 

Merginos Vaikinai 
Iš viso dalyvių 

1.     
2.     

Iš viso:    
 
Miesto, rajono, savivaldybės                                  A.V. __________________________ 

sporto padalinio vadovas                                                       Vardas, pavardė, parašas 

__________________________________ 
 
 
 


