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ŽAIDYNIŲ ATSKIRŲ SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI
LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
VARŽYBŲ DATA IR VIETA
1. Lengvosios atletikos varžybos vyks 2016 m. vasario 25 d. Šiaulių miesto lengvosios atletikos
manieže, S. Daukanto g. 25, Šiauliai. Pastaba: Vadovai ir dalyviai po maniežą vaikščioti gali tik su
sportine avalyne. Nusižengę pastabai bus išprašomi iš maniežo.
2. Atvykti iki 10.30 val. Varžybų pradžia 11.00 val. Atsakingas asmuo Vytautas Padgureckas, tel.
8 650 88318, el. paštas vytautas.padgureckas@gmail.com

II. SKYRIUS
DALYVIAI
3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvauti gali merginų, vaikinų arba mišri komanda.
Komanda mišri, jeigu joje ne mažiau kaip trys merginos arba vaikinai. Jei komandoje yra mažiau negu trys
vaikinai ar merginos, tai mišri komanda nesiskaito ir tie dalyviai komandinės įskaitos neduoda. Jie gali
startuoti individualiai.
4. Rungtyje dalyvių skaičius neribojamas.
5. Dalyviui leidžiama dalyvauti dviejose rungtyse ir estafetėje.
6. Estafetėje gali dalyvauti tik merginų arba vaikinų komandos.
III. SKYRIUS
PROGRAMA
7. Merginoms: 60 m, 300 m, 1000 m, šuolis į toli, šuolis į aukštį, rutulio (4 kg) stūmimas ir
estafetė 4x200 m.
8. Vaikinams: 60 m, 300 m, 1000 m, šuolis į toli, šuolis į aukštį, rutulio (6 kg) stūmimas ir
estafetė 4x200 m.
IV. SKYRIUS
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
9. Varžybos vykdomos pagal galiojančias lengvosios atletikos taisykles:
9.1. komandos iškovota vieta nustatoma skaičiuojant jos 10 geriausių rezultatų pagal daugiakovės
taškų skaičiavimo lentelę.
9.2. komandai galima skaičiuoti tik vienos estafetės geriausią rezultatą.
9.3. jeigu komanda mišri, tai jos iškovotos vietos taškai kompleksinėje spartakiadoje skaičiuojami
ir merginų ir vaikinų grupėje.

9.4. Jeigu dvi ar daugiau komandų surinko vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai,
kurios dalyviai daugiau iškovojo I, II, III vietų.
V. SKYRIUS
PARAIŠKOS
10. Atvykus į varžybas, pateikiama vardinė paraiška, studentų pažymėjimai arba kiti
dokumentai pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.
11. Iki 2016 m. vasario mėn. 22 d. komandų vadovai privalo atsiųsti išankstines technines
paraiškas el. paštu maniezas@splius.lt
12. Lengvosios atletikos išankstinės techninės paraiškos pavyzdys pateikimas priede.

Priedas
LENGVOSIOS ATLETIKOS IŠANKSTINĖS TECHNINĖS PARAIŠKOS PAVYZDYS

(kolegijos pavadinimas)
Eil.
Dalyvio vardas, pavardė
Nr.
1.
Komandos vadovas _______________
(parašas)

Gimimo
data

Rungtis

Trenerio, dėstytojo vardas,
pavardė

____________________________
vardas, pavardė

TINKLINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
DALYVIAI
1. Varžybose dalyvauja 5 merginų ir 11 vaikinų komandų. Pagal praeitų metų pasiektus rezultatus
vaikinų varžybos vyks A ir B grupėse. Komandos sudėtis: 10 žaidėjų ir 1 treneris (vadovas)
2. Varžybose gali dalyvauti kolegijų nuolatinių ir ištęstinių (ne daugiau kaip du žaidėjai) studijų
formų studentai.
II. SKYRIUS
VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
3. Teritoriniu principu komandos suskirstomos į pogrupius:
3.1. Merginų zoninių varžybų pogrupiai:
1 pogrupis: Šiaulių valstybinė kolegija – Panevėžio kolegija
2 pogrupis: Klaipėdos valstybinė kolegija – Žemaitijos kolegija
Į finalines varžybas patenka zonų nugalėtojos. Vilniaus ir Kauno kolegijų komandos (praeitų metų
I ir II vieta) į finalines varžybas patenka be atrankinių varžybų.
3.2. Vaikinų varžybų pogrupiai:
A grupė:
1. Vilniaus kolegija;
2. Kauno kolegija;
3. Vilniaus techn. ir dizaino kolegija;
4. Klaipėdos valstybinė kolegija;
A grupės komandos zoninėse varžybose nedalyvauja.
B grupės zoninių varžybų pogrupiai:
I pogrupis:
II pogrupis:
1. Žemaitijos kolegija
1. Marijampolės kolegija
2. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
2. Kauno technikos kolegija
3. Šiaulių valstybinė kolegija
3. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
4. Alytaus kolegija.
Į finalines varžybas patenka po 2 komandas, iškovojusios I ir II vietas pogrupiuose.
III. SKYRIUS
VYKDYMO SĄLYGOS LAIKAS IR VIETA
4.
Merginų komandų zoninės varžybos vyks 2016 m. kovo 1 – 4, o vaikinų – kovo 8-10
dienomis. Jas vykdo tos kolegijos, kurios įrašytos pogrupiuose pirmuoju numeriu juodu šriftu. Minėtos
kolegijos rūpinasi varžybų organizavimu, suderina teisėjavimo išlaidų sąmatą su LKDK Sporto komiteto
pirmininku Jonu Dumskiu.
4.1. Už Šiaulių zonos merginų varžybas atsakingas Vutautas Padgureckas, tel.8 650 88318,
el. paštas vytautas.padgureckas@gmail.com.
4.2. Už Klaipėdos zonos merginų varžybų vykdymą atsakingas Vytautas Kasparaitis,
tel. 8 687 74469, el. paštas v.kasparaitis@kvk.lt.

4.3. Už Žemaitijos zonos vaikinų varžybų vykdymą atsakingas Augustas Šlimas, tel.8 620 33519,
el. paštas zemko@zemko.lt.
4.4. Už Marijampolės zonos vaikinų varžybų vykdymą atsakingas Vitas Kirtiklis, tel. 8 686 59460,
el. paštas. vitas.kirtiklis@gmail.com
5. Už zonines varžybas atsakingos kolegijos kitą darbo dieną išsiunčia rezultatus (lenteles) Jonui
Dumskiui el. paštu j.dumskis@viko.lt arba faksu (8 5) 219 1622.
6. Merginų finalinės varžybos vyks 2016 m. kovo 23 d. Kauno kolegijoje, Pramonės pr.22, Kaunas.
Atsakingas Andrius Brusokas, tel.8 610 19788, el. paštas andrius.brusokas@go.kauko.lt
Atvykti iki 10.00 val. Varžybų pradžia 10.30 val.
7. A grupės vaikinų finalinės varžybos vyks 2016 m. kovo 17 d. Vilniaus kolegijoje,
Didlaukio g. 45, Vilnius. Atsakingas Jonas Bautronis, tel. 8 687 83177, el. paštas j.bautronis@viko.lt
Atvykti iki 10.00 val. Varžybų pradžia 10.30 val.
8. B grupės vaikinų finalinės varžybos vyks 2016 m. balandžio 6 d. (numatoma) Marijampolės
kolegijoje. Tiksliau bus pranešta po zoninių varžybų.

IV. SKYRIUS
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
9. Zoninėse ir finalinėse varžybose žaidžiama ratų sistema iš dviejų laimėtų setų.
10. Komandų vietos nustatomos pagal didžiausią taškų sumą. Už pergalę skiriami 2 taškai, už
pralaimėjimą – 1 taškas.
11. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo
rezultatui. Trims komandoms zoninėse ir finalinėse varžybose surinkus vienodai taškų, skaičiuojamas
laimėtų ir pralaimėtų rungtynių santykis tarp konkuruojančių komandų. Nenustačius vietų tokiu būdu,
skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų santykis.

V. SKYRIUS
PARAIŠKOS
12. Atvykus į varžybas, pateikiama vardinė paraiška, studentų pažymėjimai arba kiti
dokumentai pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.
VI. SKYRIUS
BAIGIAMOJI NUOSTATA
13.

Tinklo aukštis merginoms 224 cm, vaikinams 243 cm.

KREPŠINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
DALYVIAI
1. Dalyvauja 6 merginų ir 12 vaikinų komandų. Pagal praeitų metų pasiektus rezultatus vaikinų
varžybos vyks A ir B grupėse.
2. Komandos sudėtis: 12 žaidėjų ir 1 treneris (vadovas).
3. Varžybose gali dalyvauti kolegijų nuolatinių ir ištęstinių (ne daugiau kaip du žaidėjai) studijų
formų studentai.
II. SKYRIUS
VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
4. Teritoriniu principu komandos suskirstomos į pogrupius. Pogrupiuose vyks zoninės varžybos:
4.1. Merginų varžybų pogrupiai:
1 pogrupis: Šiaulių valstybinė kolegija – Panevėžio kolegija
2 pogrupis: Klaipėdos valstybinė kolegija – Marijampolės kolegija
Vilniaus ir Kauno kolegijų komandos atrankinėse varžybose nedalyvauja (Praeitų metų I ir
II vieta).
4.2. Vaikinų varžybų pogrupiai:
A grupė:
1. Kauno kolegija;
2. Vilniaus kolegija;
3. Kauno technikos kolegija;
4. Marijampolės kolegija;
Jos zoninėse varžybose nedalyvauja.
B grupės vaikinų pogrupiai:
1. Klaipėdos valstybinė kolegija – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
2. Alytaus kolegija – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
3. Šiaulių valstybinė kolegija – Žemaitijos kolegija
4.Vilniaus technikos ir dizaino kolegija – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
III. SKYRIUS
VARŽYBŲ SĄLYGOS, LAIKAS IR VIETA
5. Merginų ir B grupės vaikinų komandų zoninės varžybos vyks 2016 m. kovo 22 – 24 dienomis.
Jas vykdo tos kolegijos, kurios įrašytos pogrupiuose pirmuoju numeriu juodu šriftu. Minėtų kolegijų
atsakingi asmenys rūpinasi varžybų organizavimu, suderina teisėjavimo išlaidų sąmatą su LKDK Sporto
komiteto pirmininku Jonu Dumskiu.
5.1. Už Šiaulių zonos merginų ir vaikinų komandų varžybų vykdymą atsakingas Vytautas
Padgureckas, tel. 8 650 88318, el. paštas vytautas.padgureckas@gmail.com
5.2. Už Klaipėdos zonos merginų ir vaikinų komandų varžybų vykdymą atsakingas Vytautas
Kasparaitis, tel. 8 687 74469, el. paštas v.kasparaitis@kvk.lt

5.3. Už Alytaus zonos vaikinų varžybų vykdymą atsakinga Aušrelė Visockienė, tel. 8 600 15258,
el. paštas ausrele.visockiene@akolegija.lt
5.4. Už Vilniaus zonos vaikinų varžybų vykdymą atsakingas Gintaras Petrauskas, tel.
8 682 57985, el. paštas info@vtdko.lt
6. Varžybos pogrupiuose sužaidžiamos iki numatytos datos. Pasibaigus varžyboms atsakingi
asmenys, vykdę varžybas, išsiunčia protokolus ir rezultatų lenteles LKDK Sporto komiteto pirmininkui
Jonui Dumskiui el. paštu j.dumskis@viko.lt arba faksu (8 5) 219 1622.
7. Merginų finalinės varžybos vyks 2016 m. balandžio 12 d. Klaipėdos valstybinėje arba
Marijampolės kolegijoje. Bus informuota po zoninių varžybų.
8. A grupės vaikinų finalinės varžybos vyks 2016 m. balandžio 14 d. Kauno kolegijoje,
Pramonės per. 22, Kaunas. Atsakingas Andrius Brusokas, tel. 8 610 19788, el. paštas
andrius.brusokas@go.kauko.lt Atvykti iki 9.30 val. Varžybų pradžia 10.00 val.
9. B grupės vaikinų finalinės varžybos vyks 2016 m. balandžio 20 d. Klaipėdos valstybinėje
kolegijoje, Bijūnų g. 10, Klaipėda. Atsakingas Vytautas Kasparaitis, tel.8 687 74469, el. paštas
v.kasparaitis@kvk.lt. Atvykti iki 10.00 val. Varžybų pradžia 10.30 val.
10. Už finalinių varžybų organizavimą, teisėjavimą ir tinkamą vietos paruošimą atsakinga
nuostatuose numatyta kolegija. Atsakingi asmenys suderina teisėjavimo išlaidų sąmatą su LKDK Sporto
komiteto pirmininku Jonu Dumskiu.
IV. SKYRIUS
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
11. Vaikinų ir merginų varžybų finalinė ketveriukė suskirstoma į du pogrupius. Praeitų metų I ir
II vietos laimėtojai paskiriami į skirtingus pogrupius. Kitos dvi komandos dėl pogrupių traukia burtus.
Pogrupiuose laimėjusios komandos žaidžia dėl pirmos–antros vietos, o pralaimėjusios - dėl trečios–
ketvirtos vietos.
12. Varžybos vykdomos pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles. Žaidžiami 4 kėliniai po
10 min., pratęsimai – 5 min.
13. Už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjimą – 1 taškas, neatvykimą į rungtynes – 0 taškų.
Komandos užimta vieta nustatoma pagal didžiausią surinktų taškų sumą.

V. SKYRIUS
KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA
14. Atvykus į varžybas, pateikiama vardinė paraiška, studentų pažymėjimai arba kiti dokumentai
pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.
15. Salės šeimininkai aprūpina rungtynėse dalyvaujančias komandas kamuoliais pramankštai
(4 vnt.). Varžybose pirmenybė teikiama geresnės kokybės kamuoliams. Varžybų šeimininkai atsako už
tvarką aikštėje, žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu ir joms pasibaigus.
VI. SKYRIUS
PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA
16. Jei komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo sprendimas arba koks kitas įvykis
žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa
nežaidžiamu ir rungtynių laikrodis yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo

pretenzijas ramiai ir mandagiai išsakyti vyresniajam teisėjui. Vyresnysis teisėjas gali paaiškinti savo
sprendimą arba, jei reikia, gali patikrinti rungtynių protokolą, rungtynių rezultatą ir žaidimo laiką.
17. Jei rungtynėms pasibaigus, komanda tebėra įsitikinusi, kad teisėjo sprendimas padarė jai žalą,
kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą.
Kapitonas turi pasirašyti protokolo srityje, vadinamame „kapitono parašas protesto atveju“. Protestas
nagrinėjamas pagal krepšinio galiojančias taisykles.

LENGVOSIOS ATLETIKOS KROSO TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
1. Lengvosios atletikos kroso taurės varžybos vyks 2016 m. gegužės 12 d. Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegijoje, Liepų g. 1, Girionių k., Kauno r.
2. Atvykimas į varžybas iki 11.00 val. Varžybų pradžia 12.00 val.
II. SKYRIUS
DALYVIAI IR PROGRAMA
3. Komandos sudėtis 6 dalyviai. Įskaitai imami 5 geriausi rezultatai.
4. Merginos bėga 500 m., vaikinai - 1000 m.
5. Apie dalyvavimą informuoti iki 2016 m. gegužės 5 d. Petrą Vyšniauską, tel. (8 37) 383082,
mob. 8 659 89097, el. paštas petras54@inbox.lt
III. SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
6. Atskirų rungčių nugalėtojai nustatomi pagal galiojančias lengvosios atletikos taisykles.
7. Komandos nugalėtojos (atskirai merginų ir vaikinų grupėje) nustatomos pagal 5 geriausius
rezultatus kiekvienai komandai.
8. Komandiniai taškai rungtyje skaičiuojami taip: I vieta – 50 taškų, II vieta – 48 taškų, III vieta
– 46 taškų, IV vieta – 45 taškų, V vieta – 44 taškų ir t.t.
9. Nugali komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Jeigu dvi ir daugiau komandų surenka vienodą
taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai daugiau iškovojo I, II, III vietų.
IV. SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
10.
11.
medaliais.

Rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.
Komandos, iškovojusios I, II, III vietas, apdovanojamos taurėmis, komandos nariai -

LKDK Sporto komitetas

