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2015 METŲ LIETUVOS SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2015 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynių (toliau – Žaidynių) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja
Žaidynių organizavimo tikslą ir uždavinius, vietą ir laiką, reikalavimus Žaidynių dalyviams ir
vykdytojams, Žaidynių kompleksinės įskaitos skaičiavimo sistemą, nugalėtojų nustatymo ir
apdovanojimo tvarką, paraiškų ir protestų priėmimo tvarką.
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. Nustatyti savivaldybių, sportininkų ugdymo centrų, sporto trenerių indėlį į Lietuvos Respublikos
sporto plėtotę, didelio meistriškumo sportininkų rengimą.
3.3. Skatinti sporto šakų federacijas ir savivaldybes siekti didesnio organizuotai sportuojančiųjų
skaičiaus.
3.4. Skatinti sportą kaip fizinio rengimo, laisvalaikio užimtumo būdą, formuoti gero elgesio įgūdžius.
4. Žaidynėms vadovauja Organizacinis komitetas. Žaidynes 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.
5. Varžybų vietas nustato sporto šakų federacijos, suderinusios su savivaldybių sporto padaliniais.
6. Žaidynes organizuoti savivaldybėse padeda atitinkamų savivaldybių sporto padaliniai, vietos sportininkų
ugdymo centrai, sporto šakų federacijos, visuomenininkai, rėmėjai.
7. Žaidynės vykdomos gegužės–gruodžio mėn. Konkretus sporto šakos varžybų laikas ir vieta nurodomi
Žaidynių tvarkaraštyje.
II.

ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR SPORTO ŠAKOS

8. Žaidynėse dalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje, įtraukti į savivaldybių sporto šakų rinktines. Dalyvių amžius ir skaičius nurodytas
Žaidynių sporto šakų varžybų reglamento 1 priede.
9. Į Žaidynių programą įtraukiamos šios sporto šakos:
vasaros olimpinės sporto šakos – badmintonas, fechtavimasis, regbis, šaudymas iš lanko, tekvondo,
triatlonas, vandensvydis, žirgų sportas, žolės riedulys;
žiemos olimpinės sporto šakos – biatlonas, dailusis čiuožimas, greitasis čiuožimas, kalnų slidinėjimas,
ledo ritulys, slidinėjimas;
neolimpinės sporto šakos – kiokušin karatė, orientavimosi sportas, sambo, sportiniai šokiai, šaškės.
Iš viso 20 sporto šakų.
10. Vienos sporto šakos varžybose leidžiama dalyvauti (atskirai merginos ir vaikinai) po dvi Vilniaus ir
Kauno miestų savivaldybių rinktines ir po vieną kitų savivaldybių rinktinę.
11. Savivaldybės, tik surengusios to paties amžiaus Žaidynių dalyvių atranką, įgyja teisę savo rinktinėms
dalyvauti Žaidynėse.

III.

ŽAIDYNIŲ KOMPLEKSINĖ ĮSKAITA IR SKAIČIAVIMO SISTEMA

12. Žaidynių kompleksinė įskaita vykdoma:
- tarp savivaldybių sporto šakų rinktinių;
- tarp sportininkų ugdymo centrų;
- tarp sporto trenerių.
12.1. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp savivaldybių sporto šakų rinktinių vykdoma atskirose šešiose
savivaldybių grupėse. Šešios savivaldybių grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių
savivaldybėse pagal Lietuvos ŠMM duomenis. Įskaita vykdoma sumuojant daugiausia taškų
pelniusias sporto šakas atsižvelgiant į įskaitinių sporto šakų skaičių grupėje.
Įskaitinių sporto šakų skaičius grupėse:
I grupė: 20 sporto šakų;
II grupė: 16 sporto šakų;
III grupė: 12 sporto šakų;
IV grupė: 10 sporto šakų;
V ir VI grupės: 6 sporto šakos.
12.2. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp sportininkų ugdymo centrų vykdoma sumuojant kiekvienos
sporto šakos varžybose auklėtinių iškovotus taškus.
12.3. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp sporto trenerių vykdoma sumuojant kiekvienos sporto šakos
varžybose auklėtinių iškovotus taškus.
13. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp savivaldybių sporto šakų rinktinių nustatoma sumuojant skiriamus
taškus už užimtas vietas atskirų sporto šakų varžybose. Taškų skaičius už pirmą vietą sporto šakos
varžybose priklauso nuo sporto šakos varžybose dalyvaujančių savivaldybių rinktinių skaičiaus. Jei
sporto šakos varžybose dalyvauja daugiau kaip 41 savivaldybių rinktinė, už laimėtą pirmą vietą skiriama
3000 taškų, jei dalyvauja 40–21 savivaldybių rinktinė – 2000 taškų, jei dalyvauja 20–3 savivaldybių
rinktinės – 1000 taškų, išdalijant šiuos taškus mažėjančia tvarka proporcingai visoms savivaldybių
rinktinėms.
Žaidynių kompleksinė įskaita tarp sportininkų ugdymo centrų ir sporto trenerių nustatoma sumuojant
atskirai kiekvienai savivaldybių rinktinei sportininkų ir komandų pelnytus taškus, kuriais pagal Žaidynių
sporto šakų varžybų reglamento 2 priedą įvertinamos jų užimtos vietos.
14. Individualiųjų šakų, kur vietos nustatomos pagal matuojamuosius kriterijus (sekundes, metrus,
kilogramus), sportininkų galutinės vietos nustatomos pirmiausia pagal finalo varžybų rezultatus, tolesnės
vietos – pagal zoninių varžybų rezultatus jų blogėjimo tvarka.
15. Sportinių žaidimų ir individualiųjų sporto šakų komandų galutinės vietos nustatomos išrikiavus pagal
zoninių, pusfinalio ir finalo varžybų rezultatus. Kelių zonų vienodos vietos dalijamos, o taškų vidurkis
įskaitomas kiekvienai komandai.
16. Finalinėse varžybose už meistriškumą nustatomi tokie skatinamieji taškai:
- už Lietuvos Respublikos sporto šakos rungties rekordą – 60 taškų;
- už Žaidynių rekordą (jeigu rungtis vykdoma ne pirmą kartą) – 30 taškų.
17. Sportininkas atstovauja savo savivaldybei ir sportininkų ugdymo centrui. Jeigu sportininkas priklauso
dviem organizacijoms: organizacijai, kur treniruojasi, skiriama 100 % taškų, kam priklauso, – 50 %.
Trenerių kompleksinėje įskaitoje sportininko laimėjimai įskaitomi tik jį treniruojančiam treneriui.
18. Sportininko, perduoto į sportinio rengimo centrą ar sporto klasę, 100 % iškovotų taškų dvejus metus
įskaitomi jį iki tol rengusiam treneriui, jeigu jis yra įtrauktas į paraišką.
19. Sportininkas, esantis sportininkų ugdymo centre arba klasėje, turi pirmumo teisę Žaidynių varžybose
atstovauti savivaldybei, iš kurios jis atvyko. Tokiu atveju 100 % iškovotų taškų skiriama ir savivaldybei,
kur yra centras ar sporto klasė, jeigu sportininkas yra įtrauktas į paraišką, neviršijant Žaidynių sporto
šakų varžybų reglamento 1 priede nurodyto skaičiaus.
20. Sportininko, esančio Lietuvos olimpiniame sporto centre, iškovoti taškai neskiriami šiam sportininkų
ugdymo centrui.

21. Sportininko, besimokančio kitame mieste, bet gaunančio materialinę paramą iš buvusios gyvenamosios
vietos, 100 % iškovotų taškų skiriama ir buvusios gyvenamosios vietos savivaldybei, jeigu sportininkas
yra įtrauktas į paraišką, neviršijant Žaidynių sporto šakų varžybų reglamento 1 priede nurodyto
skaičiaus.
22. Brigadiniu būdu dirbantiems treneriams kompleksinės įskaitos taškai skaičiuojami sportininkų iškovotus
taškus padalijus iš trenerių skaičiaus.
IV. ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO IR APDOVANOJIMO TVARKA
23. Žaidynėse nustatomos:
23.1. Kiekvienos sporto šakos individualiųjų ir komandinių rungčių dalyvių bei komandų užimtos vietos
ir pelnyti taškai (nustato kiekviena sporto šakos federacija pasibaigus sporto šakos varžyboms).
23.2. Savivaldybių užimtos vietos šešiose savivaldybių grupėse sumuojant daugiausia taškų pelniusias
sporto šakas, atsižvelgiant į įskaitinių sporto šakų skaičių grupėje (nustato Žaidynių vyriausioji
teisėjų kolegija pasibaigus visų sporto šakų Žaidynių varžyboms).
23.3. Sportininkų ugdymo centrų užimtos vietos sumuojant jų auklėtinių pelnytus taškus sporto šakos
varžybose (nustato kiekviena sporto šakos federacija pasibaigus sporto šakos varžyboms).
23.4. Sporto trenerių užimtos vietos sumuojant trenerio auklėtinių pelnytus taškus sporto šakos
varžybose (nustato kiekviena sporto šakos federacija pasibaigus sporto šakos varžyboms).
Pastaba: 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 punktuose minimi sportininkai, savivaldybės, sportininkų ugdymo centrai
ir treneriai rikiuojami eilės tvarka neatsižvelgiant į kompleksinės įskaitos grupes.
24. Žaidynėse apdovanojami:
24.1. diplomais ir medaliais – kiekvienos sporto šakos individualiųjų ir komandinių rungčių varžybų
nugalėtojai ir prizininkai bei jų treneriai (sporto šakos varžybų metu);
24.2. diplomais ir medaliais bei specialiais prizais – kiekvienos sporto šakos sportinių žaidimų (merginų
ir vaikinų atskirai) varžybų nugalėtojai ir prizininkai bei jų treneriai (sporto šakos varžybų metu);
24.3. diplomais ir / arba asmeninėmis dovanomis – kiekvienos sporto šakos sporto trenerių
kompleksinės įskaitos nugalėtojai ir prizininkai (Žaidynių uždarymo metu);
24.4. diplomais ir specialiais prizais – kiekvienos sporto šakos sportininkų ugdymo centrų kompleksinės
įskaitos nugalėtojai ir prizininkai, atitinkamo laipsnio diplomais – jų vadovai ir pavaduotojai
(Žaidynių uždarymo metu);
24.5. diplomais ir specialiais prizais – savivaldybių kompleksinės įskaitos nugalėtojai ir prizininkai,
atitinkamo laipsnio diplomais – jų vadovai ir pavaduotojai (Žaidynių uždarymo metu);
24.6. diplomais ir / arba specialiais prizais – Žaidynių rekordininkai (Žaidynių uždarymo metu).
V.

PARAIŠKŲ, PROTESTŲ IR REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKA

25. Sportininkai privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti gydytojo leidimą dalyvauti Žaidynių sporto šakų
varžybose. Gydytojų leidimus komandų vadovai pateikia Mandatų komisijai.
26. Mandatų komisijos pareigas atlieka sporto šakos varžybų teisėjų kolegija.
27. Pirminės nustatytos formos paraiškos dalyvauti Žaidynėse pateikiamos pagal atskirą Lietuvos sporto
federacijų sąjungos nurodymą. Galutinės paraiškos (Žaidynių sporto šakų varžybų reglamento 3 priedas)
Lietuvos sporto šakos federacijai pateikiamos ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki varžybų pradžios.
28. Savivaldybės, pateikusios oficialias paraiškas dalyvauti Žaidynėse, o vėliau nusprendusios nedalyvauti
jose, 25 dienas iki varžybų pradžios informuoja raštu Žaidynių vyriausiąją teisėjų kolegiją ir federaciją,
kad atšaukia paraišką dalyvauti šios sporto šakos varžybose.
29. Techninės paraiškos sporto šakos varžybų teisėjų kolegijai pateikiamos ne vėliau kaip po 1 val.
pasibaigus Mandatų komisijai, nebent sporto šakos varžybų nuostatuose nurodyta kitaip. Varžybų metu
leidžiama perregistruoti tik tuos sportininkus, kurie įrašyti į vardinę paraišką.

30. Protestai dėl sporto šakos varžybų rezultatų pateikiami sporto šakos varžybų teisėjų kolegijai ne vėliau
kaip per 3 dienas pasibaigus sporto šakos varžyboms, nebent sporto šakos varžybų nuostatuose nurodyta
kitaip.
31. Sporto šakos varžybų rezultatai pateikiami Žaidynių vyriausiajai teisėjų kolegijai per 3 darbo dienas
pasibaigus sporto šakos varžyboms.
32. Sporto šakos varžybų rezultatai skelbiami Lietuvos sporto federacijų sąjungos tinklalapyje per 5 darbo
dienas nuo rezultatų gavimo.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Zoninių, atrankos ir pusfinalio varžybų teisėjavimo išlaidas apmoka atitinkama Lietuvos sporto šakos
federacija, jeigu nenuspręsta kitaip, sporto bazės nuomą – varžybų šeimininkai, kitas dalyvavimo
išlaidas padengia dalyvaujanti organizacija.
34. Finalo varžybų dalyvių (žr. Žaidynių sporto šakų varžybų reglamento 1 priedą), sporto teisėjų,
medicinos ir kito aptarnaujančio personalo maitinimo, nakvynės, atlyginimo už darbą, sporto bazės
nuomos ir kt. išlaidos padengiamos iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programos lėšų.
35. Varžybų dalyvių kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
36. Žaidynių vyriausioji teisėjų kolegija parengia Žaidynių nuostatus, apdovanojimus, Žaidynių
propagavimo plakatus, galutinius Žaidynių rezultatus ir protokolus, organizuoja Žaidynių nugalėtojų ir
prizininkų apdovanojimą.

