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JURBARKO RAJONO 2022 METŲ SPORTO APDOVANOJIMŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I. Bendroji dalis 

Jurbarko rajono 2022 metų sporto apdovanojimų (olimpinių sporto šakų dešimtuko, 

neolimpinių sporto šakų penketuko, Lietuvos rinktinės narių, veteranų, „Jaunųjų vilčių“, žaidimų 

komandos, sporto klubų ir Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų (toliau - BUM) konkursas 

organizuojamas siekiant gerinti rajono sportininkų meistriškumą, pasirengimą pagrindinėms 

varžyboms bei išaiškinti, paskatinti ir pagerbti geriausius 2022 metų rajono sportininkus, žaidimų 

komandą, sporto klubus ir sportiškiausias Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklas. 

Konkursą vykdo Jurbarko sporto centras (toliau - Centras). Rezultatus suskaičiuoja, apibendrina 

ir skelbia Centro sudaryta taškų skaičiavimo komisija (toliau - Komisija): 4 - centro darbuotojai, 2 - 

sporto klubų atstovai, 1 - bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo ratelio atstovas. 
 

II. Dalyviai 

Konkurse gali dalyvauti visų rajone kultivuojamų sporto šakų įvairių amžiaus grupių 

sportininkai, žaidimų komandos metų laikotarpiu atstovavę Jurbarko rajoną pagrindinėse metų 

varžybose išvardintose 1 priede.  

 

III. Vertinimo kriterijai ir nugalėtojų nustatymas 

Konkurso dalyviams taškai skiriami už jų iškovotas vietas Pasaulio, Europos čempionatuose, 

pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Baltijos šalių čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir 

taurės varžybose (Lietuvos rinktinės sudėtyje) ir Lietuvos sporto čempionatuose bei pirmenybėse. 

Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, taurės varžybose 

dvikovinių sporto šakų taškai skaičiuojami, jei svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau 5 (penki) 

dalyviai ir pasiekė ne mažiau vienos pergalės. 

Teikiami 2 geriausi sportininko rezultatai. Įskaitiniai taškai skaičiuojami pagal 1 priede 

pateiktą lentelę. 

Geriausių sportininkų dešimtukas, penketukas (2 priedas) ir žaidimų komanda (6 priedas) 

renkami iš visų amžiaus grupių. Surinkus vienodai taškų, sportininkai reitinguojami pagal jų užimtas 

vietas aukštesnio rango varžybose. 

Lietuvos rinktinės nariai – Jurbarko rajono sportininkai, dalyvavę varžybose Lietuvos 

rinktinės sudėtyje (5 priedas). 

Veteranai renkami iš veteranų amžiaus grupių, kurias nustato atskirų sporto šakų federacijos 

(2 priedas). 

„Jaunosios viltys“ renkamos iš vaikų amžiaus grupės, kurie Lietuvos čempionatuose, 

pirmenybėse iškovojo 1-3 vietas (2 priedas). 

BUM teikia vykdytas iniciatyvas (originaliausia sporto veikla,  daugiausia dalyvių pritraukianti 

iniciatyva, ekologiškiausia varžybų organizavimo idėja, kilnus elgesys sporte ir t.t.) skatinančias BUM 

mokinius sportuoti (7 priedas). 

Sporto klubai vertinami pagal: 

1. suorganizuotų sporto klubo varžybų skaičių (LR varžybos, kurios įtrauktos į sporto šakos 

federacijos metinį kalendorių - 3 taškai, atviros rajono, sporto klubo varžybos, turnyrai - 2 taškai, sporto 

klubo varžybos, turnyrai - 1 taškas) (3 priedas); 

2. sporto klubo dalyvavimo varžybose skaičių (išvardintose 1 priede, skiriant: Pasaulio visų 

rangų varžybose - 4 taškus, Europos visų rangų varžybose - 3 taškus, Baltijos šalių visų rangų 



varžybose - 2 taškus, Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų visų rangų 

varžybose - 1 tašką) (3 priedas); 

3. pasiektą geriausią sporto klubo komandos ar sportininko rezultatą (pateikti 2 rezultatus 

pagal 1 priede pateiktą lentelę) (4 priedas). 

P.S. Jurbarko sporto centro sportininkai negali dalyvauti geriausių sporto klubų 

rinkimuose. 

Ginčytinus klausimus sprendžia Komisija. 
  

 

IV. Laikas 

Dokumentai – dalyvių anketos (2-7 priedai) ir oficialūs varžybų protokolai ar nuostatai 

pateikiami Centrui iki 2022 m. gruodžio 19 d. (pirmadienio) 13.00 val. Dokumentus – dalyvių 

anketas gali teikti visi Jurbarko rajono fiziniai ir juridiniai asmenys. 
 

V. Apdovanojimas 

Geriausi Jurbarko rajono 2022 metų sportininkai, jų treneriai, veteranai, „Jaunosios viltys“, 

žaidimų komanda, BUM, 5 sporto klubai bei Jurbarko rajono sportininkai, dalyvavę Lietuvos 

rinktinės sudėtyje Europos arba Pasaulio čempionatuose apdovanojami Jurbarko rajono savivaldybės 

mero, Jurbarko sporto centro atminimo padėkomis ir prizais.  

 

     



1 priedas 

2022 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ 

KONKURSAS 

Įskaitinių taškų skaičiavimo lentelė 
 

Eil. 

Nr. 

 

Varžybų pavadinimas 

Užimta vieta 

I II III IV-8 

vietos 

1 Lietuvos jaunučių pirmenybės, čemp. 4 2 1  
2 Lietuvos jaunių pirmenybės, čemp. 7 4 2 1 

3 Lietuvos jaunimo pirmenybes, čemp. 9 6 4 2 

4 Lietuvos suaugusiųjų pirmenybės, čemp. 11 7 5 2 

5 Lietuvos veteranų pirmenybės, čemp. 8 5 3 1 

 

 

 

 

 I 

 

II III IV-12 

vietos 

6 Baltijos šalių jaunučių pirm., žaid., čemp., taurė 12 8 6 3 

7 Baltijos šalių jaunių pirm, žaid., čemp., taurė 13 10 8 5 

8 Baltijos šalių jaunimo pirm., žaid., čemp., taurė 14 10 8 5 

9 Baltijos šalių suaugusiųjų pirm, žaid, čemp, taurė 16 12 10 7 

10 Europos jaunučių pirm., čemp., žaid., taurė 11 9 7 5 

11 Europos jaunių pirm., čemp., žaid., taurė 14 11 9 7 

12 Europos jaunimo pirm., čemp., žaid., taurė 17 13 11 9 
13 Europos suaugusiųjų pirm., čemp., žaid., taurė 20 16 14 11 

14 Europos veteranų pirm., čemp., žaid., taurė 11 10 9 8 

15 Pasaulio jaunučių pirmenybės, čempionatas 14 10 8 7 

16 Pasaulio jaunių pirmenybės, čempionatas 17 13 11 9 

17 Pasaulio jaunimo pirmenybės, čempionatas 20 16 14 12 
18 Pasaulio suaugusiųjų čempionatas 30 25 20 15 

19 Pasaulio veteranų pirmenybės, čempionatas 17 13 11 9 

20 Olimpinės žaidynės 40 35 30 20 

 

PASTABA: Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, taurės 

varžybose dvikovinių sporto šakų taškai skaičiuojami, jei svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau 5 

(penki) dalyviai ir pasiekė ne mažiau vienos pergalės. 



2 priedas 

2022 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ KONKURSAS 

DALYVIO ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data................................................................................................................................... 
Sporto šaka..................................................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................... 
Mokymosi, darbo vieta................................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta........................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



3 priedas 

 

GERIAUSIŲ 2022 METŲ JURBARKO RAJONO SPORTO KLUBŲ KONKURSAS 

KLUBO ANKETA 
(SUORGANIZUOTA IR DALYVAUTA VARŽYBOSE) 

 

Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................. 
 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 
    

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 4 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



4 priedas 

 

GERIAUSIŲ 2022 METŲ JURBARKO RAJONO SPORTO KLUBŲ KONKURSAS 

DALYVIO ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data ......................... ......................................................................................................... 
Sporto šaka ........................... ......................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................. 
Mokymosi, darbo vieta ........ ......................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta.......................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



5 priedas 

2022 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ KONKURSAS 

LIETUVOS RINKTINĖS NARIO ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data................................................................................................................................... 
Sporto šaka..................................................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................... 
Mokymosi, darbo vieta................................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta........................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



6 priedas 

2022 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ KONKURSAS           

ŽAIDIMŲ KOMANDOS ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data................................................................................................................................... 
Sporto šaka..................................................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................... 
Mokymosi, darbo vieta................................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta........................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



7 priedas 

2022 METŲ BUM INICIATYVŲ, SKATINANČIŲ MOKINIUS SPORTUOTI KONKURSAS 

MOKYKLOS ANKETA 

Mokyklos pavadinimas .......................................................................................................................... 
 

Eil. 

Nr. 

Pilnas iniciatyvos pavadinimas ir 

santrauka 

Dalyvių 

skaičius 

Vykdymo 
data, vieta, būdas 

(įprastas, nuotolinis, 
mišrus, būdai) 

Komisijos 

pastabos 

1 2 3 4 5 
     

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                            Atsakingo asmens (vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ........................................................................................................... 


