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Nuostatai
1. Tikslas ir uždaviniai
Tikslas: Siekti , kad miesto gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų .
Uždaviniai:
1.1.Skatinti sporto visiems plėtrą Alytaus mieste, puoselėti fizinį aktyvinimą bendruomenėse ir
sportą miestelienų tarpe.
1.2. Nustatyti sportiškiausias miesto seniūnaitijas (mikrorajonus).
1.3. Siekti pasyvios kasdieninės elgsenos pokyčio į fiziškai aktyvią kasdien pagal kiekvieno
fizinio pajėgumo galimybes.
1.4. Išaiškinti stipriausias miesto seniūnaitijų (mikrorajonų) sporto šakų komandas, kurios
atstovaus Alytų zoninėse varžybose.
2. Vieta, laikas, vykdytojai
2.1. Žaidynes organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (toliau – LASV) kartu su
Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus sporto ir rekreacijos centru. Projekto partneris
Švietimo mokslo ir sporto ministerija. (Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo
fondo lėšomis). Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Dambrauskas.
2.2. Žaidynių etapai:
2.2.1. I etapas – atrankinės varžybos Alytaus miesto savivaldybėje tarp seniūnaitijų,
mikrorajonų komandų 2020 m. liepos 25 d. Organizuoja ir vykdo Alytaus sporto
ir rekreacijos centras pasirašęs I etapo vykdymo sutartį su LASV.
2.2.2. II etapas – atrankinės varžybos - 2020 m. rugsėjo 05 d. Alytuje.
2.2.3. III etapas – finalinės varžybos – 2020 m. rugsėjo 26 d. Palangoje.
2.3. Komandų kvotos ir atranka po kiekvieno etapo:
2.3.1. po pirmojo 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 sirtingų seniūnijų)
2.3.2. po II žaidynių etapo (varžybų 8 zonose) į finalą patenka visose sporto
šakose/rungtyse I – III vietas iškovojusios komandos, t.y. po 3 komandas iš kiekvienos
zonos, išskyrus:
2.3.3. futbolą ir stalo tenisą kai į finalinį etapą kviečiamos I –II vietas iškovojusios
komandos t.y. po 2 komandas iš kiekvienos zonos,
2.3.4. virvės traukimo sportą kai į finalinį etapą gali pateikti iki 4 komandų iš kiekvienos
zonos.

3.

Dalyviai ir paraiškos
3.1. Žaidynėse dalyvauja seniūnaitijų (mikrorajonų) komandos, kurias sudaro šiose teritorijose
gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai.
3.2. Žaidynių dalyvių amžius – 20 metų ir vyresni.
3.3. Siekiant skatinti mėgėjų sportą ir apriboti profesionalų bei didesnio meistriškumo sportininkų
dalyvavimą visuose žaidynių etapuose neleidžiama startuoti:
3.3.1. 2019 ir 2020 metų šalies jaunimo ir suaugusiųjų sporto šakų Lietuvos čempionatų,
aukščiausiosios, A ir I lygos sportininkams;
3.3.2. Taip pat žaidynėse negali dalyvauti LKL, NKL ir RKL (RKAL ir RKBL), LKF MKL A
divizionas (LMKL B divizionas leidžiama) LSKL lygos ir LKF taurės varžybose dalyvavę
žaidėjai;
3.3.3. Lietuvos tinklinio čempionato, aukščiausios lygos ir I lygos sportininkai;
3.3.4. Virvės traukimo sporto rungtyje negali dalyvauti paskutinių metų/sezono ar einamųjų metų
lauko virvės traukimo čempionate dalyvavę sportininkai;
3.4. Žaidynėse gali dalyvauti:
3.4.1. Šachmatų rungtyje gali dalyvauti mėgėjai arba šachmatininkai - Lietuvos lygų ir
čempionatų žaidėjai, kurių tarptautinis reitingas yra ne aukštesnis kaip 2200, skelbiamas FIDE
tinklapyje;
3.4.2. Stalo teniso rungtyje gali dalyvauti dalyviai, turintys žemesni kaip 50 (moterys) ir 200
(vyrai) reitingą, kuris yra skelbiamas Lietuvos stalo teniso asociacijos tinklapyje.
3.5. Vardines paraiškas dalyvauti savivaldybių pirmojo etapo varžybose tvirtina seniūnai, o
mikrorajonų komandų, savivaldybių sporto padalinių vadovai.
3.6. Finaliniame žaidynių etape dalyvauja seniūnaitijų arba mikrorajonų komandos, atrankinėse
zonų varžybose užėmusios I–III vietas, išskyrus virvės traukimą kur gali dalyvauti komandos II
etape užėmusios I – IV vietas ir futbolo bei stalo teniso I–II vietas iškovojusios komandos.
3.7. Išankstinės paraiškos žaidynių pirmąjam etapui, nurodant sporto šakų komandų ir
dalyvių skaičių seniūnaitijos siunčiama el. paštu kestutis.dambrauskas@asrc.lt iki 2020 m.
liepos 18 d. Kiekvienos sporto šakos vardinės paraiškos siunčiamos el. adresu:
kestutis.dambrauskas@asrc.lt iki liepos 21 d. 12.00 val.
Pastabos:

*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, nustato
pirmojo etapo žaidynių vykdytojas.
* – Pirmąjį žaidynių etapą savivaldybės vykdo pagal savo pasitvirtintus nuostatus.
Varžybų programos gali būti papildytos regionuose populiariomis rungtimis ar fizinį aktyvumą skatinančiais renginiais,
pvz., šiaurietiškuoju ėjimu, bėgimu, ar kitais masiniais renginiais.

4. Pirmojo etapo varžybų sporto šakos ir programa:
Eil.

Sporto šakos

nr.

pavadinimas

1.

2.

Futbolas 5 x 5

Krepšinis 3 x 3

3.

Tinklinis 3x3

4.

Šachmatai

5.

Šaškės

6.

Stalo tenisas

7.

Komandų sudėtis
5 žaidėjai, 2 atsarginiai,
vartininkas ir vadovas-treneris.
Viso 9 dalyviai.

Kita info

Vyrų grupė

3 žaidėjai/os, 1 atsarginis/ė ir
Vyrų grupės:
vadovas-treneris/ė. Viso 5 dalyviai. 1. 20 – 40 metų
2. 41 +
Moterų grupė: 20+
3 žaidėjai/os: 1 atsarginis/ė ir
Vyrai 20+ (smėlis)
vadovas-treneris.
Moterys 20+ (žolė)
Ne mažiau nei 1 moteris ir
vadovas-treneris. Viso 4 dalyviai.
Ne mažiau nei 1 moteris ir
vadovas-treneris. Viso 4 dalyviai.
Ne mažiau nei 1 moteris ir
vadovas-treneris. Viso 4 dalyviai.

Smiginis

Ne mažiau nei 1 moteris ir
vadovas-treneris. Viso 4 dalyviai.

8.

Virvės traukimas

9.

Seniūnų trikovė:
Smiginis, baudų
mėtymas + 1
pasirenkama

6 traukikai/mišri (ne daugiau 2
moterys) + 1 atsarginis ir
komandos vadovas - treneris. Viso
8 dalyviai.
Neįskaitinė rungtis: dalyviai
seniūnai, jų pavaduotojai arba
mikrorajonų komandų vadovai.

Mišri. Dalyvis meta
po 8 kartus, po
3 strėlytes.
batų metaliniai
apkaustai
draudžiami. Svorio
kategorijos nėra.
Vyrai moterys
dalyvauja atskirai.

Vieta
Dainavos progjos futbolo
aikštė Vilties g.
12
Sporto rūmai
Naujoji g.52
Tinklinio
aikštynas prie
Dailidės ežero
Sporto rūmai
Naujoji g.52
Sporto rūmai
Naujoji g.52
Sporto rūmai
Naujoji g.52

Sporto rūmai
Naujoji g.52

Tinklinio
aikštynas prie
Dailidės ežero
Sporto rūmai
Naujoji g.52

5. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, BENDRA ĮSKAITA IR APDOVANOJIMAI
5.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;
5.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
6.

Apdovanojimas, nugalėtojų nustatymas

6.2. Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai bei prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų
galiojančias taisykles. Nustatomos pajėgiausios mikrarajonų, savivaldybės komandos.
6.3. Varžybose vedama bendrakomandinė įskaita tarp mikrarajonų, savivaldybės komandų.
Vietos nustatomos pagal mažiausiai surinktų taškų sumą. Už užimtas vietas pagal atskiras
sporto šakas skiriami taškai: I v.- 1 tšk., II v.– 3 tšk., III v.- 5 tšk., IV v. – 6 tšk., V v.- 7
tšk., VI v.- 8 tšk., ir t.t. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama mikrarajono,
savivaldybės komandai kuri iškovojo daugiau pirmų vietų (antrų vietų ir t.t. )
6.4. Žaidynėse geriausių rezultatų pasiekusios komandos ir atskirų sporto šakų komandos
nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis.
7.

Žaidynių finansavimas
Pirmojo etapo organizavimo išlaidas dalinai kompensuoja Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“ (varžybų organizavimo, pravedimo ar infrastruktūros įrengimo paslaugos), pagal I etapo
vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą. Transporto išlaidos padengiamos pačių dalyvių.
Informacija: tel.nr. 8 686 61619
El.p. ; kestutis.dambrauskas@asrc.lt

