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2020 M. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 

NUOSTATAI 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

 

Skatinant sportą visiems didinti gyventojų fizinį aktyvumą. 

Išaiškinti sportiškiausias Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijas. 

Gerinti seniūnijų tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą. 

 

2. Vieta, laikas, vykdytojai 

 

Žaidynės vykdomos 2020 m. rugpjūčio 1 d. (šeštadienį) Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus 

stadione, išskyrus stalo teniso varžybas, kurios bus vykdomos A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

sporto salėje. 

Atvykimas iki 10.30 val. 

Varžybų pradžia 11.00 val. 

Organizatoriai ir vykdytojai: Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras, tel. (8447) 72536, 

el. paštas jurbarkosportas@gmail.com (Projektas dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo 

lėšomis). 

Varžyboms vadovauja teisėjų kolegija, 

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Švedas. 

Atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos patenka į sekančius etapus: 

– atrankinės varžybos zonose iki rugsėjo 14 d., Jurbarke (pagal atskirą tvarkaraštį); 

– finalinės varžybos 2020 m. rugsėjo 26 d., Palangoje. 

PASTABOS 

* – atrankinėse zonų bei finalinėse varžybose dalyvių amžius – 20 m. ir vyresni. 

* – po I žaidynių etapo savivaldybėse antrajame žaidynių etape nuo kiekvienos sporto šakos/ rungties 

dalyvauja po 1 komandą iš kiekvienos savivaldybės išskyrus virvės traukimo sporto šaką kur II etape 

gali dalyvauti iki 2 virvės traukimo komandų iš 1 savivaldybės (2 skirtingų seniūnijų). 

* – po II žaidynių etapo (varžybos 8 zonose) į finalą patenka I-III vietas iškovojusios komandos 

(t.y. po 3 komandas iš kiekvienos zonos) išskyrus: 

‣ futbolą ir stalo tenisą kai į finalinį etapą kviečiamos I-II vietas iškovojusios 

komandos(t.y. po 2 komandas iš kiekvienos zonos). 

‣ virvės traukimo sportą kai į finalinį etapą gali patekti iki 4 komandų iš kiekvienos zonos. 

 

3. Dalyviai ir paraiškos 

 

Žaidynėse dalyvauja seniūnijų komandos, kurias sudaro jų gyventojai. Žaidynių dalyvių amžius 

18 metų ir vyresni. Dalyviai paraiškoje (Priedas Nr. 1) savo parašu patvirtina, kad pasitikrino gydymo 

įstaigoje savo sveikatos būklę bei gali dalyvauti sporto žaidynėse. Įvykus bet kokiems sveikatos 

sutrikimams varžybų metu, varžybų organizatoriams jokių pretenzijų neturės. Kiekvienas varžybų 

dalyvis sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš varžybų su juo organizatoriai gali naudoti 

renginio viešinimo tikslais be atskiro sutikimo. Paraiškas kiekvienai sporto šakai tvirtina seniūnai savo 

parašu, antspaudu. Paraiškos varžyboms pateikiamos varžybų vykdymo dieną, jų vykdymo vietose, 

pusvalandį prieš rungčių pradžią. 
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4. Žaidynių sporto šakos ir jų nuostatai 

 

4.1. Futbolas 5x5, vyrai. 

Komandą sudaro 4 žaidėjai, vartininkas ir 3 atsarginiai. Žaidžiami du kėliniai po 10 min. Pertrauka 

tarp kėlinių 5 min. 

4.2. Krepšinis 3x3, moterys (18 metų ir vyresnės), vyrai (18-40 metų), senjorai (41 metai ir vyresni). 

Komandą sudaro 3 žaidėjai, 1 atsarginis. Žaidžiama vienoje krepšinio aikštelės pusėje į vieną krepšį. 

Rungtynių trukmė 10 min., nestabdant laiko. 

4.3. Parko tinklinis 3x3, moterys, vyrai. 

Komandą sudaro 3 žaidėjai, 1 atsarginis. Komandos žaidžia iki 2 laimėtų setų (setas iki 15 taškų, 

dviejų taškų skirtumas). Prireikus trečias setas žaidžiamas iki 8 taškų (vieno taško skirtumas). 

4.4. Šachmatai, 2 vyrai ir 1 moteris. 

Komandas sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. Žaidžiama ratų sistema. Laiko kontrolė – 15 min. kiekvienam 

žaidėjui. 

4.5 Šaškės, 2 vyrai ir 1 moteris. 

Komandas sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. Žaidžiama ratų sistema. Laiko kontrolė – 15 min. kiekvienam 

žaidėjui. 

4.6. Stalo tenisas, 2 vyrai ir 1 moteris. 

Komandą sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. Varžybų sistema numatoma paaiškėjus dalyvausiančių komandų 

skaičiui.  

4.7 Smiginis, 2 vyrai ir 1 moteris. 

Komandas sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. Metama į taikinį aštuonis kartus po 3 strėlytes. Laimi 

daugiausiai taškų surinkusi komanda 

4.8 Virvės traukimas, 6 vyrai. 

Komandos sudėtis 6 vyrai ir 1 atsarginis. Neleidžiama varžytis dėvint batus su metaliniais apkaustais. 

Komandos nesveriamos. Varžybų sistema numatoma paaiškėjus dalyvausiančių komandų skaičiui. 

4.9 Seniūnų trikovės varžytuvės. 

Dalyvauja seniūnai arba jų pavaduotojai. Rungtys: smiginis, baudų mėtymas ir viena „atrakcioninė“ 

rungtis. 

 

5. Apdovanojimas, nugalėtojų nustatymas 

 

Sporto šakų nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Bus 

vedama bendra komandinė įskaita tarp seniūnijų. 

Komandinių sportinių žaidimų – krepšinio, futbolo, tinklinio ir virvės traukimo varžybose taškai už 

užimtas vietas skaičiuojami nuo dalyvavusių komandų skaičiaus. Pvz. jei sporto rungtyje startavo 

12 komandų tai komanda laimėjusi I vietą gauna 24 taškus, jei startavo 11 komandų tai I vietą 

laimėjusi komanda gauna 22 taškus. 

Analogiškai taškai skiriami stalo teniso, šachmatų, šaškių ir smiginio varžybose, tik rezultatas 

nedauginamas iš dviejų, t.y. jei stalo tenise užsiregistravo 12 komandų, komanda už pirmą vietą gauna 

12 taškų, jei 11 komandų – už pirmą vietą skiriama 11 taškų. 

Daugiausiai taškų surinkusi seniūnija tampa nugalėtoja. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama 

seniūnijoms, kurių komandos iškovojo daugiau pirmų vietų ir t.t. Seniūnų trikovės rezultatai prie 

komandinių rezultatų nesumuojami. Komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, medaliais, 

prizininkės medaliais. Trys seniūnijos, surinkusios daugiausiai taškų – taurėmis. 

 

6. Žaidynių finansavimas 

Žaidynių organizavimo išlaidas dalinai kompensuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Jurbarko 

rajono kūno kultūros ir sporto centras. Transporto išlaidas dengia komandiruojanti organizacija. 

      


