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LIETUVOS KOLEGIJŲ STUDENTŲ XVII SPORTO ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2016-2017 mokslo metų Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato 2016-2017 m. m. Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių (toliau – Žaidynės)
tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, Žaidynių laimėtojų nustatymo ir dalyvių
apdovanojimo tvarką.
2. Žaidynių organizatorius – Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Lietuvos kolegijų
direktorių konferencijos prezidentas tvirtina bendruosius ir konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus.
3. Žaidynes finansuoja Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, skirdama lėšas Jaunimo
pilietinės, mokslinės, kūrybinės sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimo projektui,
skirto Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių vykdymo išlaidoms iš dalies padengti.
4. Už konkrečių sporto šakų varžybų vykdymą atsakingi Lietuvos kolegijų kūno kultūros
dėstytojai.
5. Žaidynių nuostatai ir rezultatai skelbiami Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos
interneto svetainėje www.kolegijos.lt.
II. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ TIKSLAI
6. Žaidynių tikslai:
6.1. skatinti ir plėtoti Lietuvos kolegijų studentų pilietines ir sportinės veiklos iniciatyvas;
6.2. išaiškinti stipriausias Lietuvos kolegijų studentų sporto komandas, sporto klubus,
pajėgiausius sportininkus;
6.3. diegti studentams garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus;
6.4. siekti, kad daugiau merginų ir vaikinų sistemingai sportuotų, fiziškai tobulėtų, garbingai
atstovautų savo kolegijos rinktinei per įvairias sporto varžybas.
III. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ EIGA
7. Konkrečios sporto šakos varžybų etapų skaičių nustato sporto šakos varžybų nuostatai.
Sporto šakų varžybos vykdomos trimis etapais:
7.1. pirmas etapas – kolegijos studentų vidaus varžybos;
7.2. antras etapas – zoninės varžybos;
7.3. trečias etapas – finalinės varžybos.
8. Atskirų sporto šakų zonines ir finalines varžybas, vadovaujantis atskirų sporto šakų
nuostatais, vykdo kolegijos, turinčios tam tinkamą sporto bazę ir inventorių.

IV. SKYRIUS
KOLEGIJŲ STUDENTŲ DALYVAVIMAS ŽAIDYNĖSE
9. Atskirose sporto šakose gali dalyvauti Lietuvos kolegijų nuolatinės ir ištęstinės
(komandoje ne daugiau kaip du studentai) studijų formos studentai, studijuojantys kalendoriniais
Žaidynių vykdymo metais.
10. Kolegijai atstovaujančių sporto šakų varžybose komandų skaičius neribojamas.
V. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ KOMANDŲ PRIĖMIMAS
11. Kolegijos ar jų įgalioti asmenys, kurių sporto bazėse rengiamos sporto šakų varžybos,
parengia varžyboms sporto bazę ir inventorių, atsako už teisėjų kolegijų sudėtį, pasirūpina medicinos
personalu ir (prireikus) nakvyne.
12. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, teisingų
dokumentų pateikimą, tinkamą studentų elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.
13. Komandų vadovai, atvykę į sporto šakų zonines ir finalines varžybas, teisėjų kolegijai
pateikia kolegijos vadovo patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą paraišką, kurioje
nurodoma: kolegijos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo data, grupė ir komandos vadovo
vardas, pavardė. Kartu pateikiami studentų pažymėjimai arba pažymos iš mokymo įstaigos ir asmens
tapatybę patvirtinantys dokumentai.
VI. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
14. XVII sporto žaidynių komandinė vieta nustatoma pagal taškų skaičiavimo lentele
(priedas Nr. 1). Laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų. Jei taškų suma lygi – laimi komanda
iškovojusi daugiau pirmų, antrų ir t.t vietų. Komandinė vieta nustatoma atskirai merginų ir vaikinų
grupėms.
15. Asmeninės vietos nustatomos vadovaujantis atskiros sporto šakos galiojančiomis
taisyklėmis.
16. Vaikinų krepšinio, tinklinio ir futbolo varžybos vykdomos A ir B grupėse. B grupės
komandų taškai kompleksinei įskaitai skaičiuojami nuo 5- tos vietos.
17. XVII žaidynių nugalėtojų, prizininkų ir kitų vietų nustatymui kompleksinei įskaitai
skaičiuojami visų sporto šakų rezultatai vaikinams ir merginoms atskirai.
VII. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
18. Komandos – atskirų sporto šakų finalinių varžybų laimėtojos ir prizininkės –
apdovanojamos taurėmis. Dalyviai ir treneriai atitinkamos spalvos medaliais.
VIII. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ FINANSAVIMAS
19. Žaidynes finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Esant
būtinybei, gali būti renkamas starto mokestis.

20. Zoninių ir finalinių varžybų teisėjavimo, medicinos personalo ir sporto bazės nuomos
(jeigu nuoma neišvengiama) išlaidas apmoka organizatoriai.
21. Išlaidas, susijusias su komandų vykimu į zonines, tarpzonines ir finalines varžybas,
apmoka komandiruojanti įstaiga;

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Komandų vadovai, dėl zoninių ir finalinių varžybų organizavimo kylančiais klausimais,
gali kreiptis į LKDK Sporto komiteto pirmininką Joną Dumskį.
23. Protestus varžybų dieną aiškinasi varžybas vykdanti teisėjų kolegija.

Priedas Nr.1

LIETUVOS KOLEGIJŲ STUDENTŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ REZULTATŲ
TAŠKŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ
1 vieta – 40 taškų;
2 vieta – 35 taškai;
3 vieta – 32 taškai;
4 vieta – 30 taškų;
5 vieta – 28 taškai;
6 vieta – 26 taškai;
7 vieta – 24 taškai;
8 vieta – 22 taškai;
9 vieta – 20 taškai;
10 vieta – 18 taškai;
11 vieta – 16 taškai;
12 vieta – 14 taškai;
Zoninėse varžybose dalyvavusios komandos gauna 20 taškų
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