
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1 Skatinti šalies sporto mėgėjus ir jų šeimos narius užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, vystyti 
„Sportas visiems“ programą.
1.2 Populiarinti sporto šakas.
1.3 Nustatyti pajėgiausias sporto šakų komandas, galinčias deramai atstovauti draugiją ir šalį 
užsienyje.

2. VYKDYMAS
2.1 I etapas-varžybos sporto klubuose, rajonuose iki kovo 15 d.
2.2 II etapas -  rajonų gr.atrankinės varžybos 04-05 mėn. (iki gegužės 10 d.)
2.3 III etapas - FINALINĖS VARŽYBOS gegužės 29-31 d. Palangoje. Atvykimas gegužės 29 d.
2.4 TENISO VARŽYBOS -  rugsėjo 18-20 d. Kaune.
Atvykimas: rugsėjo 18 d. iki 10.00 vai. adresu: A.J.Gravrogkų g. 4 (Kauno „Žalgirio“ sporto

kompleksas).
/žiūrėti teniso varžybų programą, kurioje nurodyta varžybos pagal amžiaus gr -  /www.lsdzalgiris.lt./

3. DALYVIAI
3.1 Žaidynėse dalyvauja miestų ir rajonų komandos ar joms atstovaujantys sporto klubai /sporto 
klubo komandoje gali žaisti klubo nariai nepriklausomai kur gyvena ir dirba/, sporto kolektyvai 
(dirbantys bei besimokantys / gali žaisti už tą miestą ar rajoną kuriame gimę, gyvena tėvai/ ar deklaravę 
gyvenamąją vietą tame mieste ar rajone).
3.2 Sportininkai turi turėti gydytojo leidimą arba dalyvio parašas prisiimant atsakomybę už savo 
sveikatos būklę/, dokumentą (pasą arba kt.dokumentą, kuriame nurodytas asmens kodas).
3.3 Dalyviai privalo žinoti oficialias galiojančias sporto šakos taisykles, jų papildymus ir jų laikytis.
3.4 Dalyviai sportiškai ir nesiginčydami turi paklusti teisėjo sprendimams. Prašyti teisėjų 
paaiškinimų gali tik komandos kapitonas.

4. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
4.1 Atrankinės varžybos vykdomos miestų ir rajonų gr. atskirai.
4.2 Gavus paraiškas, komandos bus suskirstytos į pogrupius ir bus aptarta varžybų vykdymo sistema.
4.3 Zoninės varžybos miestams. Gavus paraiškas, jeigu sporto šakoje bus 4 komandos, jos patenka 
tiesiai į finalą. Jeigu yra 5 komandos, jos traukia burtus, ištraukus burtus l-II vietos patenka į finalą, o 
III, IV, V vietos žaidžia pogrupyje. Komandos, užėmusios I-II vietas, patenka į finalą. Jei sporto šakoje 
bus 6 ir daugiau komandų, vyks 2 pogrupiai.
4.4. Į finalines varžybas patenka: krepšinis vyrai, moterys miestai, rajonai po 4 komandas; tinklinis 
vyrai, moterys miestai, rajonai po 4 komandas; futbolas vyrai miestai, rajonai po 6 komandas.

5. STARTINIS MOKESTIS
5.1 Startinis mokestis visai komandai 100,00 eurų.
5.2 Startinis mokestis turi būti sumokėtas iki kovo 20 d.
5.3 Komanda, nesumokėjusi startinio mokesčio, netenka'teisės dalyvauti atrankinėse varžybose.
5.4 Komandoms, neatvykusioms į varžybas arba be svarbios priežasties pasišalinusioms iš jų, starto 
mokestis negrąžinamas.
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6. PROGRAMA

6.1. KREPŠINIS (vyrai, moterys)
6.1.1 Komandoje 11 žaidėjų (tame tarpe žaidžiantis treneris).
6.1.2 Zoninėse ir finalinėse varžybose - pogrupiuose žaidžia 4 kėlinius po 8 min. (1-3 kėliniuose ne 
stabdomas laikas, 4 kėlinyje paskutines 2 min. stabdomas laikas.). Metant baudas, laikas stabdomas. Tarp 
1-3 kėlinių 2 min. pertraukėlės, tarp 3-4 kėlinio - 5 min. pertraukėlė. Kiekviename kėlinyje po 1 min. 
petraukėlė. Pasibaigus rungtynėms lygiosiomis -  papildomas 3 min. laikas.
6.1.3. Varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai, (žaidžiantys užsienio klubuose) 2019/2020 m. 
LKL, LNKL, studentų lygos, U-19, U-20 registruoti žaidėjai (jos), ir jaunesni negu 19 metų.
6.1.4 Komandos turi turėti kamuolius.

6.2 TINKLINIS (vyrai, moterys)
6.2.1 Komandoje 11 dalyvių (tame tarpe žaidžiantis treneris).
6.2.2 Komandų vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą 1 taškas, už neatvykimą ir varžybų taisyklių 
pažeidimą - 0. Dviems komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama komandai laimėjusiai 
tarpusavio susitikimą.
6.2.3 Esant lygiam taškų skaičiui, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų santykis esant reikalui taškų 
setuose skirtumas tarp konkuruojančių komandų ir esant lygiam setų santykiui skaičiuojamas taškų 
santykis.
6.2.4 Varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai, žaidžiantys užsienio komandose (Baltijos 
lygos čempionato, Lietuvos 2019/2020 m. tinklinio čempionato (aukščiausia lyga) 1-8 vietas užėmusios 
vyrų komandos ir 1-6 vietas užėmusios moterų komandos, studentų lygos žaidėjai, Lietuvos jaunimo 
tinklinio čempionato dalyviai 2019/2020 m. ir jaunesni negu 19 metų amžiaus.
6.2.5 Komandos turi turėti kamuolius.

6.3 MAŽASIS FUTBOLAS ( 7x7 ) vyrai
6.3.1 Komandoje 12 dalyvių (tame tarpe žaidžiantis treneris).
6.3.2 Zoninėse ir finalinėse varžybose žaidžiama 2 kėliniai po 20 min., tarp kėlinių 5 min. pertrauka.
6.3.3 Varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai žaidžiantys užsienio komandose LFF -  I, 
/miestų gr.- II/, studentų lygos, „A“ lygos žaidėjai, ir jaunesni negu 19 metų amžiaus.
6.3.4 Komandos turi turėti kamuolius.

6.4 TENISAS
6.4.1 Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojamas. Šiose amžiaus grupėse:
6.4.2 Moterys -30, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+.
6.4.3 Vyrai -30, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+.
6.4.4 Dvejetų varžybos: moterys 50+, vyrai 60+, mišrūs dvejetai moterys 35+, vyrai 45+ .

Neįgaliųjų grupė /vyrai -  vienetai ir dvejetai/
6.4.5 VARŽYBOS VYKDOMOS 2 MINUSŲ SISTEMA
6.4.6 Varžybose nedalyvauja respublikos rinktinės nariai, ir esantys LTF patvirtintame suaugusiųjų 
reitinge. Varžybos įtrauktos į Lietuvos mėgėjų reitinginių varžybų sąrašą.
6.4.7 Varžybų dalyviai aprūpinami kamuoliukais, suteikiamos aikštelės ir kt.
6.4.8 TENISO VARŽYBŲ VARDINES PARAIŠKAS siųsti iki rugsėjo 14 d. e-mail: 
draugija@lsdzalgiris.lt (nurodyti miestą ar rajoną, gimimo metus iramžiaus gr.), rugsėjo 16 d. skelbsime 
varžybų tvarkaraščius. DALYVIO MOKESTIS 20,00 €.
6.4.9 Esant blogam orui privaloma turėti antrą porą sportinės avalynės, su ta pačia avalyne žaisti 
lauke ir salėje griežtai draudžiama.

7. KOMANDŲ REGISTRACIJA
7.1 Paraiškos kartu su dalyvio mokesčiu, dalyvauti krepšinio, tinklinio, futbolo varžybose, pateikiamos 
/preliminari paraiškos forma lentelė Nr. 1/ iki kovo 20 - draugija@lsdzalgiris.lt

2

mailto:draugija@lsdzalgiris.lt
mailto:draugija@lsdzalgiris.lt


7.2 Vardinės paraiškos /lentelė Nr.2/ pateikiamos atrankinėse varžybų vietose. Paraiškoje galima įrašyti 
iki 15 dalyvių. PARAIŠKOS /TIEK ZONINĖSE TIEK FINALINĖSE VARŽYBOSE/ TURI BŪTI 
TVARKINGOS, SU KIEKVIENO DALYVIO PARAŠU.
7.3 Asmenys, atsakingi už atrankinių varžybų surengimą, pasibaigus varžyboms, privalo draugijai 
pateikti varžybų paraiškas ir varžybų protokolus.

8. APDOVANOJIMAS
8.1 Komandos, užėmusios I-III vietas, apdovanojamos diplomu, dalyviai-medaliais.
8.2. Apdovanoti simpatiškiausią krepšininkę-tinklininkę,

apdovanoti vyriausius žaidėjus/atskirose sporto šakose/jauniausius/ rezultatyviausius.
Komandos bendroje įskaitoje /miestai-rajonai/ užėmusios I-III vietas, apdovanojamos taurėmis. 
Vertinama: masiškumo ir užimtų vietų kriterijais.
8.3 Teniso varžybų /atskirų grupių/ nugalėtojai ir prizininkai, užėmę I-III vietas, apdovanojami 
medaliais ir diplomais.

9. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IR PROTESTAI
9.1 Žaidėjui, gavus techninę pražangą, skiriama 15,00 € bauda. Sumokama iš karto po varžybų. Toliau 
tęsti varžybas sportininkas galės sumokėjęs 15,00 € baudą.
9.2 Pasibaigus rungtynėms, protestuojančios komandos kapitonas nedelsiant turi pranešti rungtynių vyr. 
teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą ar dėl žaidėjų amžiaus ir t.t. Kapitonas turi 
pasirašyti protokolo skiltyje, kad pareiškimas taptų galiojančiu.
9.3 Protestas pateikiamas iš karto pasibaigus rungtynėms ir sumokėjus 50,00 €.
9.4 Protestą rašo komandos vadovas /treneris/ nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių 
skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi.
9.5 Patenkinus protestą užstatas grąžinamas, o jei sprendimas nekeičiamas ir rezultatas paliekamas toks 
pats pinigai negrąžinami.
9.6 Žaidynių organizatoriai protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 1 vai. nuo 
protesto padavimo.
9.7 Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

10. APRŪPINIMAS
10.1 Rengiant atrankines varžybas, apmokamos teisėjavimo, medicinos išlaidos,-tik pateikus varžybų 
protokolus.
10.2 Finalinėse varžybose -  teisėjai aprūpinami nakvyne, apmokamos kelionės, teisėjavimo išlaidos.
10.3 Varžybų vyr. teisėjai ir vyr.sekretoriai, aptarnaujantis personalas atvyksta diena anksčiau ir išvyksta 
diena vėliau.
10.4 Komandoms /į atrankines ir į finalines varžybas/ kelionės, nakvynės išlaidas apmoka 
komandiruojanti organizacija. Nakvynę užsisako kiekviena komanda.
10.5 Sportininkų maitinimas.

Dėl zoninių varžybų paskirstymo, papildoma informacija apie varžybų vykdymą, pasikeitimus, 
rezultatus žiūrėkite draugijos internetiniame psl.: www.lsdzalgiris.lt
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