2017 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ IR SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ
SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių (toliau – Žaidynių) sporto šakų varžybų
reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Žaidynėse rengiamų įvairių sporto šakų varžybų
tvarką.
2. Visos varžybos vykdomos pagal galiojančias sporto šakos varžybų taisykles. Varžybų vyr.
teisėjai atsako už saugumą varžybų metu.
3. Sporto šakų dalyvių amžius turi atitikti nurodytą šiame reglamente. Individualiųjų sporto šakų
komandose gali būti iki penktadalio (20 %) jaunesnio amžiaus sportininkų.
4. Atrankos varžybos zonose vykdomos regioniniu principu. Zoninėse arba finalinėse (jei nevyksta
zoninės) sporto šakos varžybose privalo varžytis ne mažiau kaip 4 dalyviai / komandos iš keturių
skirtingų savivaldybių.
5. Žaidynių programoje sporto šakos federacijos (toliau – federacija) numato ne daugiau sporto
šakos rungčių nei yra oficialiai tarptautinėse sporto šakos varžybų taisyklėse.
6. Federacija gali pateikti papildomus techninio ir fizinio parengtumo testus, kvalifikacinius
reikalavimus atrankos ir finalo varžybų sportininkams.
7. Žaidynėse registruojami rezultatyviųjų sporto šakų Žaidynių ir šalies rekordai.
8. Vienas sportininkas Žaidynėse gali dalyvauti kelių sporto šakų varžybose.
9. Visi vienos komandos sportininkai turi turėti vienodą, tvarkingą sportinę aprangą (žaidimų – po
du komplektus), deramai elgtis varžybų ir poilsio vietose. Komandų vadovai ir treneriai atsakingi
už sportininkų sveikatą ir elgesį per visą varžybų laikotarpį.
10. Draudžiama varžybas vykdyti, jeigu nėra jas aptarnaujančio medicinos, o dviračių sporto plentu
varžybose – ir aptarnaujančio policijos personalo.
II. SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ REGLAMENTAS
1. BADMINTONAS
Individualiosios ir komandinės varžybos.
Varžybų rungtys: vaikinų ir merginų vienetų, dvejetų ir mišriųjų dvejetų varžybos.
Žaidžiama pagal tarptautines badmintono taisykles vieno minuso sistema.
Dvejetai gali būti sudaryti tik iš tos pačios komandos dalyvių.
Dalyviai lentelėse skirstomi remiantis Lietuvos badmintono federacijos reitingu. Neturintys reitingo
– burtų būdu, atsižvelgiant, kad pirmame rate nesusitiktų vienos komandos dalyviai.
Dviem ar daugiau komandų surinkus lygiai taškų, jų vietas lemia pirmojo numerio mišriojo dvejeto
iškovota vieta.
2. BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMAS
Individualiosios ir komandinės varžybos.
Varžybų nuotoliai:
- vaikinai baidarininkai: K-1 200 m, K-2 200 m, K-1 500 m, K-1 1000 m, K-2 1000 m, K-4 1000 m;
- vaikinai kanojininkai: C-1 200 m, C-2 200 m, C-1 1000 m, C-2 1000 m, C-4 1000 m;
- merginos baidarininkės: K-1 200 m, K-2 200 m, K-1 500 m, K-2 500 m, K-4 500 m;
- merginos kanojininkės: C-1 200 m.
Vienas sportininkas (-ė) gali dalyvauti trijų nuotolių varžybose.
Komanda vieno nuotolio varžybose gali registruoti dvi įgulas.

3. BOKSAS
Individualiosios-komandinės varžybos.
Komandos gali registruoti po vieną kiekvienos svorio kategorijos sportininką.
Varžybos vyksta dviem etapais: zoninės ir finalinės.
Zoninėse varžybose dalyvauja komandos, suskirstytos pagal bokso išplitimo geografiją į keturias
zonas: Žemaitijos, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio.
Finalinėse varžybose dalyvauja sportininkai, zoninėse visų svorio kategorijų varžybose iškovoję 1–
2 vietas.
Žaidynių dalyviai varžysis 13 svorio kategorijų (pagal galiojančias tarptautines taisykles): iki 46 kg,
48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, per 80 kg.
Kovos trukmė: 3 raundai po 2 min, pertrauka 1 min.
4. BURIAVIMAS
Varžybos individualiosios.
Dalyvauja: vaikinai, merginos.
Jachtų klasės: „Laser 4,7“, „Laser-Radial“, „Optimist“, burlentė „Viper 80“ (burė 7 m²). Jachtų
klases komandos renkasi savo nuožiūra.
Jei kurios nors jachtų klasės vaikinų ar merginų grupėje susirenka mažiau nei 4 dalyviai, tada tos
klasės varžybose vaikinai ir merginos startuoja kartu ir vykdoma tik absoliučioji įskaita.
Varžybas sudaro 8 plaukimai, kurie vykdomi pagal Tarptautines buriavimo varžybų taisykles (WS
RRS 2017–2020), Lietuvos buriuotojų sąjungos varžybų nuostatus ir jų pakeitimus bei šiuos
nuostatus.
5. DVIRAČIŲ SPORTAS
Individualiosios-komandinės varžybos.
Lenktynės plentu:
- individualiosios lenktynės laikui: 15 km merginoms ir 25 km vaikinams;
- grupinės lenktynės: 60–70 km merginoms ir 90–110 km vaikinams.
Lenktynės treke: sprintas, keirinas, komandinis sprintas, komandinės persekiojimo lenktynės,
omniumas.
Kalnų lenktynės: grupiniai startai – merginoms 45–60 min, vaikinams 60–90 min, vieno rato ilgis
nuo 2 km iki 5 km.
Visos dviračių sporto lenktynės rengiamos pagal Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) reglamentą ir
Lietuvos dviračių sporto federacijos lenktynių nuostatus.
Visų dviračių sporto rungčių varžybose gali dalyvauti sportininkai, tik turintys Lietuvos dviračių
sporto federacijos išduotas licencijas, visose lenktynėse jie privalo dalyvauti su dviratininkų šalmais
ir techniškai tvarkingais dviračiais.
6. DZIUDO
Varžybos rengiamos dviem etapais: zoninės ir finalinės.
Dalyviai pagal dziudo išplitimo geografiją Lietuvoje skirstomi į 5 zonas:
- Centro (Kauno I ir II komandos, Kauno r., Kėdainiai, Kėdainių r., Kazlų Rūda, Šakiai, Jonava,
Jurbarkas; iš viso 9 komandos);
- Rytų (Vilniaus I ir II komandos, Vilniaus r., Trakai, Ukmergė, Molėtai, Elektrėnai; iš viso 7
komandos);
- Aukštaitijos (Panevėžys, Panevėžio r., Pasvalys, Biržai, Rokiškis, Utena; iš viso 6 komandos);

- Žemaitijos (Telšiai, Klaipėda, Klaipėdos r., Neringa, Šiauliai, Kelmė, Skuodas, Šiaulių r., Šilutė,
Plungė; iš viso 10 komandų);
- Dzūkijos (Alytus, Alytaus r., Prienai, Marijampolė, Lazdijai, Druskininkai; iš viso 6 komandos).
Finalinėse varžybose dalyvaujantys sportininkai Mandatų komisijai turi pateikti BUDO pasus (ne
mažiau kaip 4 KIU (oranžinis diržas).
Finalinėse varžybose dalyvauja po 4 kiekvienos svorio kategorijos dziudo sportininkus iš kiekvienos
zonos (zonų nugalėtojai ir prizininkai). Iš Žemaitijos zonos finaluose dalyvauja 1–5 vietas zoninėse
varžybose užėmę kiekvienos svorio kategorijos sportininkai.
Svorio kategorijos:
Merginos: -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg,
Vaikinai: -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg.
7. FECHTAVIMASIS
Vykdomos špagos rungties individualiosios ir komandinės varžybos. Komandą sudaro 3 fechtuotojai
ir 1 atsarginis.
Savivaldybėse, pagal poreikį, organizuojamos atrankinės varžybos į 2017 metų Lietuvos jaunių ir
sporto vilčių žaidynių finalą.
Varžybos vykdomos pagal FIE taisykles.
8. FUTBOLAS
Vaikinai
Varžybas vykdo Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija.
Komandinės varžybos rengiamos trimis etapais. Pirmojo etapo varžybos vyks dviejų ratų sistema.
Komandos, išskyrus 7 miestus ir 1 geriausią rajono komandą (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys, Alytus, Marijampolė), bus suskirstytos į pogrupius teritoriniu principu. Pogrupių
nugalėtojai bus suporuoti su miestų komandomis. Antrojo etapo varžybos vyks vieno minuso
sistema (iš dvejų rungtynių, namuose ir išvykoje). Porų nugalėtojai trauks burtus ir žais pusfinalius.
Nugalėtojai sudarys finalinę grupę, kurioje žais vieno rato sistema.
Rungtynių trukmė: 2 kėliniai po 45 min, pertrauka 10 min.
Varžybos vykdomos pagal FIFA tarptautines taisykles.
Nugalėtojo nustatymas finale:
1. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visose rungtynėse.
2. Dviem ir daugiau komandų surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius
tarpusavio rungtynėse:
a) pagal didžiausią taškų skaičių tarpusavio rungtynėse;
b) pagal įvarčių skirtumą tarpusavio rungtynėse;
c) pagal įmuštų įvarčių skaičių tarpusavio rungtynėse;
d) pagal įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
e) pagal įmuštų įvarčių skaičių visose rungtynėse;
f) pagal gautų kortelių skaičių visose rungtynėse;
g) burtų traukimo tvarka.
Merginos
Varžybas vykdo Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos moterų futbolo asociacija.
Varžybos vykdomos dviem etapais. I etapas – atrankinės varžybos, jos vykdomos, kai dalyvauti
užsiregistruoja 6 ir daugiau komandų. Į 4 atrankinius pogrupius komandos skirstomos teritoriniu
principu. Pirmojo etapo varžybos vykdomos dviejų ratų sistema. Į finalines varžybas patenka po
vieną geriausią komandą iš pogrupio. II etape – finaliniame – varžybos vykdomos vieno rato
sistema.
Rungtynių trukmė: 2 kėliniai po 40 min, pertrauka 10 min.

Varžybos vykdomos pagal FIFA tarptautines taisykles.
Nugalėtojos nustatymas finale:
1. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visose rungtynėse.
2. Dviem ir daugiau komandų surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius
tarpusavio rungtynėse:
a) pagal didžiausią taškų skaičių tarpusavio rungtynėse;
b) pagal įvarčių skirtumą tarpusavio rungtynėse;
c) pagal įmuštų įvarčių skaičių tarpusavio rungtynėse;
d) pagal įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
e) pagal įmuštų įvarčių skaičių visose rungtynėse;
f) burtų traukimo tvarka.
9. GRINDŲ RIEDULYS
Varžybos vykdomos pagal tarptautines grindų riedulio (IFF) taisykles.
Žaidimo laikas – 3 kėliniai po 10 min. (laikas stabdomas tik paskutinio kėlinio paskutines 3 min.).
Pertrauka tarp kėlinių – 3 min.
Kiekvienoje komandoje po 5 aikštės žaidėjus. Žaidžiama be vartininko. Vartai standartiniai 160 cm
pločio ir 115 cm aukščio.
Baudiniai mušami į tuščius vartus nuo aikštės vidurio.
Žaidynės vykdomos vieno finalinio turo sistema:
a) turo dieną esant 3–5 komandoms, žaidžiama vienu ratu;
b) turo dieną esant 6 komandoms: 2 pogrupiai (A ir B) po 3 komandas. Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. 1–2 vietas pogrupių varžybose užėmusios komandos
žaidžia dėl 1–4 vietų (A1 su B2 ir B1 su A2). Komandos nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 vietų,
pralaimėtojos – dėl 3–4 vietų. Komandos, pogrupiuose užėmusios 3 vietas, žaidžia dėl 5–6 vietų;
c) turo dieną esant 7 komandoms: 2 pogrupiai (A pogrupyje – 3 komandos, B pogrupyje – 4
komandos). Pogrupiuose komandos tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. 1–2 vietas pogrupių
varžybose užėmusios komandos žaidžia dėl 1–4 vietų (A1 su B2 ir B1 su A2). Komandos
nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 vietų, pralaimėtojos – dėl 3–4 vietų. Trys komandos, nepatekusios tarp 4
stipriausių, žaidžia tarpusavyje vienu ratu dėl 5–7 vietų. Žaidžiant dėl 5–7 vietų, B pogrupyje
tarpusavyje žaistos rungtynės įskaitomos;
d) turo dieną esant 8 komandoms: 2 pogrupiai po 4 komandas (A ir B). Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. A pogrupio komanda nugalėtoja žaidžia su B pogrupio
nugalėtoja dėl 1–2 vietų. Antras vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidžia dėl 3–4 vietų ir t.
t.;
e) turo dieną esant 9 komandoms: 3 pogrupiai po 3 komandas (A, B, C). Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. Komandos, pogrupiuose laimėjusios pirmąsias vietas,
tarpusavyje ratų sistema žaidžia po vienas rungtynes dėl 1–3 vietų, antrąsias vietas pogrupiuose
laimėjusios komandos tarpusavyje žaidžia dėl 4–6 vietų. Trečiąsias vietas pogrupiuose laimėjusios
komandos tarpusavyje žaidžia dėl 7–9 vietų;
f) turo dieną esant 10 komandų: 2 pogrupiai po 5 komandas (A ir B). Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. A pogrupio komanda nugalėtoja žaidžia su B pogrupio
nugalėtoja dėl 1–2 vietų. Antras vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidžia dėl 3–4 vietų ir t.
t.;
g) turo dieną esant daugiau nei 10 komandų organizacinis komitetas nustato varžybų formatą
atsižvelgdamas į tai, kad viena komanda sužaistų ne daugiau nei 4 rungtynes.
Komandų vietų nustatymas:
a) komandų vietos grupėse ar kai žaidžiama vieno rato sistema nustatomos pagal surinktų taškų
skaičių: už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 1, pralaimėjimą – 0;

b) jei dvi ar daugiau komandų turi tą patį taškų skaičių, tada vertinamas tarpusavio rungtynių
rezultatas, šiuo atveju tarpusavio įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas laikomas lemiamu kriterijumi;
c) jei tarpusavio įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas lygus, tada vertinamas bendras viso finalinio
žaidynių turo metu įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas;
d) jei bendras įvarčių skirtumas nėra lemiamas, tada laimėtoja pripažįstama daugiausiai įvarčių
įmušusi komanda;
e) jei abi komandos įmušė vienodai įvarčių, tada komanda laimėtoja pripažįstama turinti mažesnę
baudų minučių sumą;
f) jei abi komandos turi vienodą baudų minučių sumą, tada komanda laimėtoja išaiškinama burtų
keliu metant monetą.
Komanda nugalėtoja ir naudingiausi žaidynių žaidėjai po varžybų apdovanojami specialiais
federacijos ir/ar rėmėjų prizais.
10. IMTYNĖS
GRAIKŲ-ROMĖNŲ; LAISVOSIOS; MOTERŲ
Individualiosios-komandinės varžybos.
Vaikinų svorio kategorijos: 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 85 kg, 100 kg.
Merginų svorio kategorijos: 29 kg, 34 kg, 40 kg, 46 kg, 52 kg, 56 kg, 65 kg, +65 kg.
11. IRKLAVIMAS
Individualiosios-komandinės varžybos.
Varžybos vykdomos 2000 m ir 500 m.
Vienam sportininkui galima dalyvauti tik vieno nuotolio vienos rungties varžybose.
Rengiami parengiamieji ir finaliniai plaukimai. Pagal parengiamųjų startų rezultatus sudaromi
finaliniai plaukimai tokia seka: E, D, C, B, A.
Startų seka:
Merginos: JW1x, LW2x, JW4-, JW2x, JW2-, JW4x.
Vaikinai: JM1x, LM2x, JM4-, JM2x, JM2-, JM4x.
Lengvo svorio porinių dviviečių rungtyje kiekvienos iš merginų irkluotojų individualus svoris negali
viršyti 55 kg, kiekvieno vaikino individualus svoris negali viršyti – 66 kg (svorio vidurkiai
neskaičiuojami).
12. KIOKUŠIN KARATĖ
Individualios-komandinės varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalinės.
Zoninėse varžybose dalyvauja sportininkai, pagal kiokušin karatė išplitimo geografiją suskirstyti į
šešias zonas:
- Vilniaus zona (Vilniaus miestas, Vilniaus, Molėtų, Širvintų, Trakų ir Šalčininkų rajonai),
- Kauno zona (Kauno ir Alytaus miestai, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Druskininkų ir Birštono
rajonai),
- Klaipėdos zona (Klaipėdos ir Palangos miestai, Klaipėdos, Kretingos, Plungės ir Telšių rajonai),
- Šiaulių zona (Šiaulių miestas, Šiaulių, Akmenės, Mažeikių ir Kėdainių rajonai),
- Panevėžio zona (Panevėžio miestas, Panevėžio, Pasvalio, Anykščių, Rokiškio, Ignalinos ir
Utenos rajonai),
- Marijampolės zona (Marijampolės, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Raseinių
rajonai).
Finalinėse varžybose dalyvauja po 2 kiekvienos svorio kategorijos kiokušin karatė sportininkus iš
kiekvienos zonos (savo svorio kategorijos ir kata rungties varžybose užėmę 1–2 vietas). Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių zonų finaluose dalyvauja po 3 kiekvienos svorio kategorijos

sportininkus iš kiekvienos zonos (savo svorio kategorijos ir kata rungties varžybose užėmę 1–3
vietas).
Žaidynėse dalyvauja sportininkai nuo 10 kyu.
Žaidynėse negali dalyvauti 2017 metų Lietuvos jaunių rinktinės nariai.
Svorio kategorijos ir rungtys
• vaikinų: -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, +80 kg, kata rungtis;
• merginų: -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg, kata rungtis.
13. KREPŠINIS
Vaikinai
I etapas – varžybos pogrupiuose.
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 6 pogrupius. Komandos pogrupyje sužais 1 rato
sistema. I etape nedalyvauja stipriausios Klaipėdos, Kauno, Alytaus-Marijampolės, Šiaulių,
Panevėžio ir Vilniaus regionų komandos. Stipriausios regionų komandos nustatomos atsižvelgiant
2016/2017 m. Jaunių U17 vaikinų krepšinio čempionato rezultatus. Į II etapą patenka kiekvieno
pogrupio nugalėtoja.
II etapas – varžybos grupėse.
II etape dalyvauja I etapo pogrupių komandos-nugalėtojos ir stipriausios Klaipėdos, Kauno, AlytausMarijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus regionų komandos. Visos komandos, suskirstytos į
Rytų (R) ir Vakarų (V) grupes, grupėje rungtyniaus kiekviena su kiekviena 1 rato sistema. Į Finalo
ketvertą (III etapas) patenka 1-2 vietas Rytų ir Vakarų grupėse užėmusios komandos.
I ir II etapuose rungtynės turės būti sužaistos iki nurodytos datos, komanda-šeimininkė privalo
pasirūpinti 2 aikštės teisėjais, sekretoriatu ir medicinos personalu.
III etapas – Finalinio ketverto varžybos.
Pusfinaliai: 1 pora R2 – V1; 2 pora V2 – R1.
Rungtynės dėl 3 vietos: 1 poros pralaimėtojas – 2 poros pralaimėtojas.
Finalas: 1 poros laimėtojas – 2 poros laimėtojas.
Merginos
I etapas – varžybos pogrupiuose.
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 4 pogrupius. Komandos pogrupyje sužais 1 rato
sistema. Į II etapą patenka po 2 stipriausias kiekvieno pogrupio komandas.
II etapas – varžybos grupėse.
II etape dalyvauja po 2 geriausias I etapo pogrupių komandas. Komandos, suskirstytos į Rytų (R) ir
Vakarų (V) grupes, grupėje rungtyniaus 1 rato sistema. Dviejų vieno pogrupio komandų I etape
tarpusavyje sužaistų rungtynių rezultatai II etape yra įskaitomi. Į Finalo ketvertą (III etapas) patenka
1-2 vietas Rytų ir Vakarų grupėse užėmusios komandos.
I ir II etapuose rungtynės turės būti sužaistos iki nurodytos datos, komanda-šeimininkė privalo
pasirūpinti 2 aikštės teisėjais, sekretoriatu ir medicinos personalu.
III etapas – Finalinio ketverto varžybos.
Pusfinaliai: 1 pora R2 – V1; 2 pora V2 – R1.
Rungtynės dėl 3 vietos: 1 poros pralaimėtojas – 2 poros pralaimėtojas.
Finalas: 1 poros laimėtojas – 2 poros laimėtojas.
14. LENGVOJI ATLETIKA
Vykdomos individualiosios-komandinės šių lengvosios atletikos rungčių varžybos:
Merginos
Vaikinai
100 m bėgimas
100 m bėgimas
200 m bėgimas
200 m bėgimas

400 m bėgimas
400 m bėgimas
800 m bėgimas
800 m bėgimas
1500 m bėgimas
1500 m bėgimas
3000 m bėgimas
3000 m bėgimas
100 m barjerinis bėgimas (0,762 ir 8,50 m)
110 m barjerinis bėgimas (0,914 ir 9,14 m)
400 m barjerinis bėgimas (0,762 ir 35,0 m)
400 m barjerinis bėgimas (0,840 ir 35,0 m)
2000 m kliūtinis bėgimas (0,762 m)
2000 m kliūtinis bėgimas (0,840 m)
Šuolis į aukštį
Šuolis į aukštį
Šuolis į tolį
Šuolis į tolį
Trišuolis
Trišuolis
Šuolis su kartimi
Šuolis su kartimi
Disko metimas
Disko metimas (1,5 kg)
Ieties metimas (0,5 kg)
Ieties metimas (0,7 kg)
Kūjo metimas (3 kg)
Kūjo metimas (5 kg)
Rutulio stūmimas (3 kg)
Rutulio stūmimas (5 kg)
5000 m sportinis ėjimas
10000 m sportinis ėjimas
7-kovė
10-kovė
100+200+300+400 m estafetės bėgimas
100+200+300+400 m estafetės bėgimas
Vienam dalyviui leidžiama dalyvauti dviejose rungtyse ir vienoje estafetėje; daugiakovėje ir vienoje
estafetėje; vienoje rungtyje ir dviejose estafetėse.
Miestai ir rajonai (nepriklausomai keliomis komandomis dalyvauja žaidynėse) į kiekvieną rungtį
registruoti turi teisę iki 5 dalyvių.
Atrankos varžybos nevykdomos.
15. ORIENTAVIMOSI SPORTAS
Varžybų programa:
- individualiosios varžybos sprinto trasoje;
- individualiosios varžybos vidutinėje trasoje;
- komandinės 3-jų etapų estafečių varžybos.
Pasižymėjimo sistema – „SportIdent“.
Starto tvarka:
- individualiosiose varžybose sprinto trasoje dalyviai startuoja kas 1 min;
- individualiosiose varžybose vidutinėje trasose dalyviai startuoja kas 2 min.
Žaidynėse traukiami asmeniniai burtai atskirai kiekvienoje stiprumo grupėje. Dalyvius į stiprumo
grupes suskirsto treneriai (vadovai) išankstinės registracijos metu. Pirmas komandoje įrašytas
dalyvis startuoja anksčiausiai, paskutinis – vėliausiai.
Individualiosiose varžybose dalyvių vietos nustatomos pagal trasoje sugaištą laiką.
Estafečių varžybose komandos vieta nustatoma pagal paskutiniame etape komandos dalyvio finišo
laiką.
16. PLAUKIMAS
Individualiosios-komandinės varžybos.
Kiekvienoje individualiojoje rungtyje gali dalyvauti ne daugiau kaip du vienos komandos
sportininkai, estafetės rungtyje – viena komanda. Kiekvienas sportininkas vienoje varžybų dalyje
gali dalyvauti dviejose rungtyse ir estafetės plaukime.
Vykdomos šių rungčių varžybos:
- 50 m, 100 m, 200 m, 400 m plaukimas laisvuoju stiliumi merginoms ir vaikinams;
- 800 m plaukimas laisvuoju stiliumi merginoms ir 1500 m plaukimas laisvuoju stiliumi
vaikinams;

-

100 m, 200 m plaukimas nugara merginoms ir vaikinams;
100 m, 200 m plaukimas krūtine merginoms ir vaikinams;
100 m, 200 m plaukimas peteliške merginoms ir vaikinams;
200 m, 400 m kompleksinis plaukimas merginoms ir vaikinams;
4 × 100 m estafetė laisvuoju stiliumi ir 4 × 100 m kombinuotoji estafetė merginoms ir vaikinams.
17. RANKINIS

Varžybos vykdomos 3 etapais:
I etapas – zoninės varžybos.
Komandos sportiniu geografiniu principu skirstomos į keturis A, B, C ir D pogrupius. Pogrupiuose
komandos žaidžia kiekviena su kiekviena vieno rato sistema.
1–3 vietas pogrupiuose užėmusios komandos (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3)
patenka į II etapą – pusfinalio varžybas. Pagal papildomus rodiklius (iškovotus taškus, įvarčių
santykį, įmestų įvarčių skaičių) nustatomos į antrą etapą nepatekusių komandų galutinės užimtos
vietos:
4 vietas pogrupiuose užėmusios komandos Žaidynėse užima 13–16 vietas.
5 vietas pogrupiuose užėmusios komandos Žaidynėse užima 17–20 vietas.
6 vietas pogrupiuose užėmusios komandos Žaidynėse užima 21–24 vietas.
II etapas – pusfinalio varžybos.
Pusfinalyje komandos skirstomos į dvi grupes. Pirmojoje grupėje rungtyniauja A ir B pogrupių
pirmąsias tris vietas užėmusios komandos (A1, A2, A3, B1, B2, B3). Antrojoje pusfinalio grupėje
rungtyniauja C ir D pogrupių komandos (C1, C2, C3, D1, D2, D3). Pusfinalio grupėje komandos
rungtyniauja vieno rato sistema, tarpusavio rungtynių rezultatai pogrupiuose įskaitomi. Pirmąsias dvi
vietas grupėse užėmusios komandos patenka į finalinio ketverto varžybas. Kitoms komandoms pagal
papildomus rodiklius nustatomos galutinės užimtos vietos:
3 vietas pusfinalio grupėse užėmusios komandos Žaidynėse užima 5–6 vietas.
4 vietas pusfinalio grupėse užėmusios komandos Žaidynėse užima 7–8 vietas.
5 vietas pusfinalio grupėse užėmusios komandos Žaidynėse užima 9–10 vietas.
6 vietas pusfinalio grupėse užėmusios komandos Žaidynėse užima 11–12 vietas.
III etapas – finalinio ketverto varžybos.
Finalinis ketvertas žaidžia atkrintamąsias rungtynes.
Pusfinalyje susitinka:
1 rungtynės: (I pusfinalio grupės 1 vieta)–(II pusfinalio grupės 2 vieta)
2 rungtynės: (II pusfinalio grupės 1 vieta)–(I pusfinalio grupės 2 vieta)
Pusfinaliuose laimėjusios komandos žaidžia dėl 1–2 vietų, o pusfinaliuose pralaimėjusios komandos
žaidžia dėl 3–4 vietų.
Finalas:
Dėl 3–4 vietų: 1 rungtynių pralaimėtojas–2 rungtynių pralaimėtojas
Dėl 1–2 vietų: 1 rungtynių laimėtojas–2 rungtynių laimėtojas
Nugalėtojų nustatymas
Komandų vieta nustatoma pagal surinktą taškų skaičių. Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 2
taškai, pralaimėjimą – 1 taškas, neatvykimą arba nebaigtas rungtynes – 0 taškų. Aukštesnę vietą
užima komanda, turinti didesnį taškų skaičių.
Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai,
turinčiai didesnį:
1) tarpusavio rungtynėse iškovotą taškų skaičių;
2) tarpusavio rungtynėse pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą;
3) didesnį tarpusavio rungtynėse pasiektų įvarčių skaičių (tarp 3 ir daugiau komandų);
4) pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
5) pasiektų įvarčių skaičių visose rungtynėse.

Pusfinalio ir finalo rungtynės negali baigtis lygiosiomis.
Jeigu rungtynių rezultatas lygus, po penkių minučių pertraukos, burtais nustačius žaidimo aikštelės
puses, žaidžiamas pirmasis pratęsimas 2 × 5 min (po pirmojo kėlinuko komandos keičiasi aikštelės
pusėmis ir antras kėlinukas žaidžiamas be pertraukos tarp kėlinukų), jeigu rezultatas vėl yra lygus,
po 5 min pertraukos žaidžiamas antras pratęsimas 2 × 5 min. Jeigu po dviejų pratęsimų rezultatas
išlieka lygus – vykdomi 7 metrų baudinių metimai.
7 metrų baudinių atlikimo taisyklės:
a) Kiekviena komanda, nurodydama žaidėjų numerius, skiria po 5 žaidėjus, kurie rungtynių
pabaigoje turėjo teisę žaisti. Šie žaidėjai atlieka po vieną metimą (eilės tvarka: vienos komandos
žaidėjas, kitos komandos žaidėjas ir taip toliau). Kiekviena komanda gali laisvai nustatyti seką, kuria
nurodyti žaidėjai atliks metimus.
b) Vartininkai gali būti keičiami taip, kaip nurodyta taisyklėse, kad ir kiekvienam metimui. Tiek
vartininkai gali atlikti baudinį, tiek žaidėjai gali būti vartininkais.
c) Teisėjai turi paskirti vartus, į kuriuos bus atliekami metimai. Kuri komanda atliks pirmą metimą,
nustatoma burtais. Komanda, laimėjusi burtus, gali pasirinkti metimų atlikimo teisę – t. y. mesti į
vartus pirma arba antra.
d) Jei po pirmosios baudinių metimų serijos (kiekvienai komandai atlikus po 5 metimus) rezultatas
yra lygus, tai atliekama antra 7 metrų baudinių serija. Antrąją seriją pradeda kita komanda.
Kiekviena komanda skiria po 5 žaidėjus metimams atlikti (žaidėjai, atlikę metimą pirmojoje serijoje,
gali būti skiriami ir antrajai serijai).
e) Antrojoje serijoje metimai baigiami, kai viena komanda įgyja vieno įvarčio persvarą, abiem
komandoms atlikus po vienodą metimų skaičių.
f) Baudinius atlikti leidžiama žaidėjams ir vartininkams, kurie yra įrašyti į rungtynių protokolą,
kurie yra nediskvalifikuoti, nepašalinti iki rungtynių pabaigos ir kurių 2 minučių pašalinimo laikas
yra pasibaigęs iki finalinės sirenos.
g) Ypatingi pažeidimai baudinių metu baudžiami diskvalifikacija. Jei diskvalifikuojamas ar
sužeidžiamas žaidėjas, kuriam reikėjo atlikti baudinį, jis gali būti pakeistas kitu, neatlikusiu 7 metro
metimo.
h) Tik žaidėjas, atliekantis metimą, vartininkas ir rungtynių teisėjai gali būti toje aikštelės pusėje,
kur atliekamas 7 metrų baudinys.
i) Jei liko mažiau nei 5 žaidėjai, galintys atlikti 7 metrų baudinius, žaidėjai gali atlikti baudinį antrą
kartą toje pačioje serijoje.
Žaidynių rankinio varžybos vykdomos pagal Tarptautinės rankinio federacijos (IHF) patvirtintas
žaidimo taisykles.
Žaidžiami du kėliniai po 30 min su 10 min pertrauka. Jauniai žaidžia su Nr. 3 dydžio kamuoliais,
jaunės žaidžia su Nr.2 dydžio kamuoliais.
18. REGBIS
Žaidynės vykdomos vieno turo sistema:
a) turo dieną esant 3 komandoms, žaidžiama vienu ratu;
b) turo dieną esant 4 komandoms, žaidžiama vienu ratu;
c) turo dieną esant 5 komandoms, komandos skirstomos į 2 pogrupius (A ir B). Pogrupiuose
komandos tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. A pogrupyje žaidžia 3 komandos, B pogrupyje –
2 komandos. 1–2 vietas pogrupių varžybose užėmusios komandos žaidžia dėl 1–4 vietų (A1 su B2 ir
B1 su A2). Komandos nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 vietų, komandos pralaimėtojos – dėl 3–4 vietų.
A pogrupyje 3 vietą užėmusi komanda varžybų nebetęsia, jai įskaitoma 5 vieta;
d) turo dieną esant 6 komandoms: 2 pogrupiai (A ir B) po 3 komandas. Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. 1–2 vietas pogrupių varžybose užėmusios komandos

žaidžia dėl 1–4 vietų (A1 su B2 ir B1 su A2). Komandos nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 vietų,
pralaimėtojos – dėl 3–4 vietų. Komandos, pogrupiuose užėmusios 3 vietas, žaidžia dėl 5–6 vietų;
e) turo dieną esant 7 komandoms: 2 pogrupiai (A pogrupyje – 3 komandos, B pogrupyje –
4 komandos). Pogrupiuose komandos tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. 1–2 vietas pogrupių
varžybose užėmusios komandos žaidžia dėl 1–4 vietų (A1 su B2 ir B1 su A2). Komandos
nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 vietų, pralaimėtojos – dėl 3–4 vietų. Trys komandos, nepatekusios tarp
4 stipriausių, žaidžia tarpusavyje vienu ratu dėl 5–7 vietų. Žaidžiant dėl 5–7 vietų, B pogrupyje
tarpusavyje žaistos rungtynės įskaitomos;
f) turo dieną esant 8 komandoms: 2 pogrupiai po 4 komandas (A ir B). Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. A pogrupio komanda nugalėtoja žaidžia su B pogrupio
nugalėtoja dėl 1–2 vietų. Antras vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidžia dėl 3–4 vietų ir
t. t.;
g) turo dieną esant 9 komandoms: 3 pogrupiai po 3 komandas (A, B, C). Pogrupiuose komandos
tarpusavyje žaidžia po vienas rungtynes. Komandos, pogrupiuose laimėjusios pirmąsias vietas,
tarpusavyje ratų sistema žaidžia po vienas rungtynes dėl 1–3 vietų, antrąsias vietas pogrupiuose
laimėjusios komandos tarpusavyje žaidžia dėl 4–6 vietų. Trečiąsias vietas pogrupiuose laimėjusios
komandos tarpusavyje žaidžia dėl 7–9 vietų;
h) turo dieną esant 10 komandų: 3 pogrupiai (A pogrupyje – 4 komandos, B pogrupyje –
3 komandos, C pogrupyje – 3 komandos). Varžybų sistema tokia pati, kaip ir esant 9 komandoms,
tik dėl 7–10 vietų ratų sistema tarpusavyje žais trečiąsias vietas pogrupiuose laimėjusios komandos
ir A pogrupyje ketvirtąją vietą laimėjusi komanda. Žaidžiant dėl 7–10 vietų, A pogrupyje jau
susitikusių tarpusavyje komandų rezultatas įskaitomas iš pogrupio rungtynių;
j) turo dieną esant 11 komandų: 4 pogrupiai (A pogrupyje – 3 komandos, B pogrupyje –
3 komandos, C pogrupyje – 2 komandos, D pogrupyje – 3 komandos). Pirmąsias vietas pogrupiuose
užėmusios komandos žaidžia dėl 1–4 vietų, antrąsias vietas užėmusios komandos žaidžia dėl 5–
8 vietų, trečiąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos žaidžia dėl 9–11 vietų. Žaidžiant antrame
etape, A pogrupio komandos žaidžia su D pogrupio komandomis, B pogrupio komandos žaidžia su
C pogrupio komandomis. Nugalėtojos žaidžia dėl 1–2 ir 5–6 vietų, pralaimėtojos žaidžia dėl 3–4 ir
7–8 vietų. Žaidžiant dėl 9–11 vietų, komandos tarpusavyje susitinka po vieną kartą (ratų sistema);
k) turo dieną esant 12 komandų: 4 pogrupiai po 3 komandas (A, B, C, D). Varžybų sistema tokia
pati, kaip ir esant 11 komandų. Tik dėl 9–12 vietų rungtyniaujančios komandos tarpusavyje antrame
etape žaidžia taip pat kaip ir žaidžiančios dėl 1–4 ir 5–8 vietų.
Varžybos vykdomos pagal oficialias Rugby Europe regbio taisykles.
Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimą – 1 taškas, laiku neatvykus į
rungtynes – 0 taškų. Turuose dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą
lemia:
-tarpusavio susitikimo rezultatas;
-taškų (pelnytų ir praleistų) santykis tarpusavio rungtynėse;
-prispaudimų skaičius tarpusavio rungtynėse;
-pašalintų žaidėjų skaičius visose rungtynėse.
Visų rungtynių vieno kėlinio trukmė – 7 minutės. Pertrauka tarp kėlinių – 2 minutės. Lygiųjų atveju
rungtynėse dėl vietų žaidžiama iki pirmų pelnytų taškų.
Žaidžiama kamuoliu Nr.5.
Varžybos turi būti vykdomos aikštėse, atitinkančiose Lietuvos regbio-7 lygos keliamus reikalavimus.
19. SAMBO
Svorio kategorijos
vaikinų: 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 87 kg, +87 kg;
merginų: 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, +75 kg.

Organizatoriai neatsako už dalyvių patirtas traumas varžybų metu. Rekomenduojama dalyviams
turėti sveikatos draudimą.
Leidžiama dalyvauti tik sportininkams, turintiems metinę Lietuvos sambo federacijos licenciją.
20. SPORTINIAI ŠOKIAI
2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių pirmojo turo rezultatai skaičiuojami pagal Lietuvos
sportinių šokių federacijos reitingo varžybų rezultatus (nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30). Į finalines
varžybas iš kiekvienos savivaldybės patenka po dvi kiekvienos klasės poras, iš Vilniaus ir Kauno
miestų - po keturias poras.
Varžybų programa:
Jauniai I – E6 klasė (Lv, T, Kv, Č, R, Dž)
Jauniai I – D klasė ST (Lv, T, V, Kv)
Jauniai I – D klasė LA (S, Č, R, Dž)
Jauniai II – LK klasė ST (Lv, T, Vv, Lf, Kv)
Jauniai II – LK klasė LA (S, Č, R, Pd, Dž)
Varžybos vykdomos pagal LSŠF taisykles.
Žaidynėse dalyvauti leidžiama tik sportininkams, turintiems metinę LSŠF licenciją ir galiojančią
sveikatos pažymą.
21. STALO TENISAS
Individualiosios-komandinės varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalinės.
Zonose rengiamos tik asmeninės varžybos. Miesto ar rajono komandą gali atstovauti 3 žaidėjai.
Jeigu zoninėse varžybose dalyvauja 12 ir daugiau žaidėjų, tai žaidėjai pagal pajėgumą (reitingą)
skirstomi į 4 pogrupius. Pogrupiuose žaidžiama ratų sistema. Žaidėjai užėmę pogrupiuose 1–2 vietas
patenka į stipriausiųjų 8-ių sportininkų grupę. Grupėje žaidžiama ratų sistema (pogrupių rezultatai
įskaitomi), siekiant išaiškinti 1–6 vietas. Jeigu zoninėse varžybose dalyvauja 9–11 žaidėjai, tokiu
atveju žaidėjai pagal pajėgumą (reitingą) skirstomi į 2 pogrupius. Iš pogrupio 4 žaidėjai patenka į
stipriausiųjų 8-ių sportininkų grupę. Grupėje žaidžiama ratų sistema (pogrupių rezultatai įskaitomi),
siekiant išaiškinti 1–6 vietas.
1–6 vietas užėmę žaidėjai patenka į finalinį etapą.
Finaliniame etape vykdomos vienetų (merginų ir vaikinų), merginų dvejetų, vaikinų dvejetų ir
mišriųjų dvejetų varžybos. Merginų ir vaikinų vienetų varžybose dalyvauja po 36 sportininkus.
Vienetų varžybose sportininkai suskirstomi į 8-is pogrupius. 1–2 vietas pogrupiuose užėmę
sportininkai vieno minuso sistema žaidžia dėl 1–16 vietų, išaiškinant visas vietas. 3–4 vietas
pogrupiuose užėmę sportininkai žaidžia dėl 17–32 vietų vieno minuso sistema. Dėl 17–20, 21–24,
25–28, 29–32 vietų nežaidžiama. Užimtos vietos dalijamos. 5-as vietas pogrupiuose užėmę
sportininkai dalinasi 33–36 vietas.
Pagal asmeninėse varžybose žaidėjų pelnytus taškus išvedamos rajonų ir miestų komandinės vietos
(merginų, vaikinų).
Merginų ir vaikinų dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema išaiškinant visas vietas. Visų
rungčių varžybose stipriausi vieno miesto ar rajono žaidėjai (pagal reitingą) paskirstomi į skirtingas
puses ar ketvirčius. Vieno miesto ar to paties rajono žaidėjai ar žaidėjų poros vienetų ir dvejetų
varžybose negali susitikti pirmame rate. Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų.
Mišriųjų dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema, žaidžiama dėl 1–4 vietų. Dėl 5–8, 9–12,
13–16, 17–20, 21–24, 25–28, 29–32, 32–36 vietų nežaidžiama. Užimtos vietos dalijamos.

22. SUNKIOJI ATLETIKA
Individualiosios-komandinės varžybos.
Varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalai.
Sportininkai varžosi keturiose zonose:
- Pajūrio (Klaipėda, Šilutė, Gargždai, Kretinga);
- Žemaitijos (Telšiai, Plungė, Šilalė);
- Pietų (Alytus, Marijampolė, Vilnius, Kaunas, Jurbarkas);
- Aukštaitijos (Anykščiai, Panevėžys, Šiauliai, Rokiškis).
Šeši dalyviai, pasiekę geriausius rezultatus svorio kategorijos varžybose (bendroje įskaitoje pagal
protokolus), kviečiami į finalo varžybas. Jei šeštas rezultatas yra vienodas kelių dalyvių – kviečiami
visi.
Zoninės varžybos vykdomos dvi dienas, finalinės varžybos – taip pat dvi dienas.
Sportininkų vietos nustatomos pagal iškeltų kilogramų sumą dvikovėje (vadovaujantis Tarptautinės
sunkiosios atletikos federacijos taisyklėmis).
Svorio kategorijos:
Vaikinai: 45 kg; 50 kg; 56 kg; 62 kg; 69 kg; 77 kg; 85 kg; 94 kg; 94+ kg.
Merginos: 44 kg; 48 kg; 53 kg; 58 kg; 63 kg; 69 kg; 75 kg; 75+ kg.
23. ŠAŠKĖS
Varžybos individualiosios–komandinės.
Varžybos vykdomos šveicariška sistema – 9 turai. Tikslesnį varžybų reglamentą nustato teisėjų
kolegija, atsižvelgdama į dalyvaujančių komandų skaičių.
Individualiojoje įskaitoje už pergalę skiriami 2 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimas –
0 taškų.
Nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią taškų skaičių. Taškų lygybės atveju lemia papildomi
rodikliai, kurie nustatyti kompiuterinėje teisėjavimo programoje:
a) „Median Bucholz“ koeficientų sistema (varžovų, su kuriais žaista, taškų suma, atmetant geriausią
ir blogiausią rezultatą);
b) „Bucholz“ koeficientų sistema (varžovų, su kuriais žaista, visa taškų suma);
c) Zonenborno-Bergerio koeficientų sistema (sumuojami dvigubi taškai varžovų, prieš kuriuos
laimėta, ir pridedami taškai varžovų, su kuriais sužaista lygiosiomis).
Komandinėje įskaitoje sudedami visų keturių komandos narių (vaikinų ir merginų kartu) iškovoti
taškai.
Žaidžiama pagal Lietuvoje galiojančias šaškių taisykles.
24. ŠAUDYMAS
Žaidynėse individualiosios ir komandinės varžybos vykdomos dviem pakopomis – zoninės, kuriose
dalyvauja visi į paraiškas įtraukti sportininkai, ir finalai, kuriuose dalyvauja zoninių varžybų
suvestinėje lentelėje 1–10 rezultatus kiekvienoje rungtyje pasiekę sportininkai (-ės).
Tas pats sportininkas (-ė) gali dalyvauti tik vienos grupės rungčių (šautuvu, pistoletu) varžybose.
Žaidynių varžybose bus varžomasi rungtyse, kuriose pagal pirmines paraiškas 3 ar daugiau miestų,
rajonų bus įrašę 6 ar daugiau dalyvių. Pirminėse paraiškose, pateikiamose jas vykdančiai teisėjų
kolegijai ne vėliau kaip 10 d. iki zoninių varžybų pradžios, nurodoma, kiek ir kokiose rungtyse yra
registruojama sportininkų (-ių). Vardinės paraiškos vėliausiai pateikiamos dieną iki zoninių varžybų
pradžios.
Vykdomos šių rungčių varžybos:
Merginos
Pistoletu iš 10 m oriniu 40 š. (zoninėse varžybose) ir 40 š. (finalo varžybose)

Šautuvu

Vaikinai
Pistoletu

Šautuvu

iš 25 m mažo kalibro į nejudantį taikinį 20 š. (zoninėse varžybos) ir 30 š. (finalo
varžybose)
iš 25 m mažo kalibro į pasirodantį taikinį 20 š. (zoninėse varžybose) ir 30 š. (finalo
varžybose)
iš 10 m oriniu 40 š. (zoninėse varžybose) ir 40 š. (finalo varžybose)
iš 50 m mažo kalibro gulomis 30 š. (zoninėse varžybose) ir 60 š. (finalo varžybose)
iš 50 m mažo kalibro gulomis, klūpant ir stovint po 10 š. (zoninėse varžybose) ir po
20 š. (finalo varžybose)
iš 10 m oriniu 40 š. (zoninėse varžybose) ir 60 š. (finalo varžybose)
iš 50 m laisvo pavyzdžio mažo kalibro 20 š. (zoninėse varžybose) ir 40 š. (finalo
varžybose.)
iš 25 m mažo kalibro greitašauda (8 s) 2 × 10 š. (zoninėse varžybose) ir 3 × 10 š.
(finalo varžybose)
iš 10 m oriniu 40 š. (zoninėse varžybose) ir 60 š. (finalo varžybose)
iš 50 m mažo kalibro gulomis 30 š. (zoninėse varžybose) ir 60 š. (finalo varžybose)
iš 50 m mažo kalibro gulomis, klūpant ir stovint po 10 š. (zoninėse varžybose) ir po
20 š. (finalo varžybose)
25. ŠAUDYMAS IŠ LANKO

Žaidynėse vykdomos individualiosios, komandinės ir mišrių porų varžybos.
Lankų tipai:
- olimpiniai lankai,
- skriemuliniai lankai,
- paprasti lankai.
Varžybų pratimai:
Individualiosios varžybos
Olimpiniai lankai
Skriemuliniai lankai
Paprasti lankai
Komandinės varžybos
Olimpiniai lankai (3 sportininkai)
Olimpiniai lankai (mišrios poros)
Skriemuliniai lankai (3 sportininkai)
Skriemuliniai lankai (mišrios poros)
Paprasti lankai (3 sportininkai)
Paprasti lankai (mišrios poros)

Kvalifikacija
60 m Round
50 m Compound Round
20 m Round
Kvalifikacija
60 m Round (3 × 72 š.)
60 m Round (2 × 72 š.)
50 m Round (3 × 72 š.)
50 m Round (2 × 72 š.)
20 m Round (3 × 72 š.)
20 m Round (2 × 72 š.)

Atkrintamosios varžybos
Olympic Round (60 m)
Compound Match Round (50 m)
Olympic Round (20 m)
Atkrintamosios varžybos
Olympic Round (60 m), 24 š.
Olympic Round (60 m), 16 š.
Compound Match Round (50 m), 24 š.
Compound Match Round (50 m), 16 š.
Olympic Round (20 m), 24 š.
Olympic Round (20 m), 16 š.

Komandos sudaromos iš trijų tos pačios dalyvių grupės ir lanko tipo geriausius rezultatus
kvalifikacijoje pasiekusių tos pačios komandos lankininkų.
Mišrių porų komandos sudaromos iš to paties lanko tipo geriausius rezultatus kvalifikacijoje
pasiekusių tos pačios komandos merginos ir vaikino.
Komandos kapitonas gali keisti komandos sudėtį pateikdamas ją raštu organizaciniam komitetui
likus daugiau negu vienai valandai prieš prasidedant atkrintamosioms varžyboms.
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą ir sportinę avalynę.
Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimu.
Varžybos vykdomos pagal WA ir LLF taisykles ir nuostatus.

26. ŠIUOLAIKINĖ PENKIAKOVĖ
Individualiosios-komandinės varžybos.
Vykdomos dvikovės varžybos: 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi ir 2000 m kroso bėgimo. Dalyvio
užimta vieta nustatoma sumuojant abiejų rungčių laikus.
Komandą sudaro 3 merginos arba 3 vaikinai. Komandinėse varžybose sumuojami vienos komandos
visų trijų dalyvių abiejų rungčių laikai.
27. TENISAS
Komandinės varžybos. Varžybose nustatomos visos vietos. Komandą sudaro dvi merginos ir du
vaikinai.
Žaidynėse vykdomos vienetų varžybos: du laimėti setai ir trečias setas – tie-break iki 10 taškų.
Esant komandiniam rezultatui 2:2, vykdomos mišriojo dvejeto varžybos.
28. TINKLINIS
Žaidynėse salės tinklinio varžybos vykdomos dviem etapais: atrankos ir finalinės varžybos.
Atrankos etape visos komandos, atsižvelgiant į jų geografinę padėtį ir pajėgumą bei priklausomai
nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus, suskirstomos į 2–4 pogrupius nuo 4 iki 6 komandų
kiekviename pogrupyje. Į finalinį etapą patenka 4 pajėgiausios komandos (po vieną arba dvi
komandas iš kiekvieno pogrupio). Atrankos etapo pogrupių varžybos vykdomos vieno rato sistema
vienu turu.
Finalinės varžybos (dėl 1–4 vietų) vykdomos vieno rato sistema vienu turu. Atrankos etape iškovoti
taškai neskaičiuojami. Tolesnės vietos nustatomos įvertinus atrankos etapo pogrupių varžybų
rezultatus (2-as vietas pogrupiuose užėmusios komandos galutinėje įskaitoje užima 5 vietas, 3-ias
vietas pogrupiuose užėmusios komandos galutinėje įskaitoje užima 9 vietas, esant 4 pogrupiams,
arba 7 vietas, esant 2 pogrupiams, 4-as vietas pogrupiuose užėmusios komandos galutinėje įskaitoje
užima 13 vietas, esant 4 pogrupiams, arba 9 vietas, esant 2 pogrupiams, ir t. t.).
Atrankos etape ir finalinėse varžybose komandų vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų
skaičių. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiau taškų. Už pergalę skiriami 2 taškai, už
pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai
taškų, aukštesnę vietą užima komanda, turinti geresnį laimėtų ir pralaimėtų setų santykį tarp visų
pogrupyje arba finaliniame etape dalyvaujančių komandų. Lygybės atveju analogiškai skaičiuojamas
laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis. Žaidžiama „Molten V5M5000“ kamuoliais.
Varžybos vykdomos pagal oficialias (FIVB) tinklinio taisykles.
Žaidynėse paplūdimio tinklinio varžybos vykdomos dviem etapais: atrankos ir finalinis.
Atrankos etapas vykdomas kartu su Lietuvos jaunių, jaunučių paplūdimio tinklinio čempionatu,
vadovaujantis Lietuvos čempionato nuostatais. Pagal čempionato rezultatus atrenkamos
24 komandos, iškovojusios teisę dalyvauti Lietuvos jaunių sporto žaidynių finaliniame etape ir
nustatomas komandų reitingas. Žaidžiama „Mikasa VSL 300“ kamuoliais.
Finaliniame etape dalyvauja ne daugiau kaip po 24 merginų ir vaikinų komandas. Varžybos
vykdomos dviejų minusų sistema, vadovaujantis atrankos etape komandų nustatytais reitingais.
Varžybos vykdomos pagal oficialias (FIVB) paplūdimio tinklinio taisykles.
29. TRIATLONAS
Varžybos: plaukimas 200 m atvirame vandens telkinyje (1 ratas), važiavimas dviračiu 5 km (1 ratas),
bėgimas 1,25 km (1 ratas). Važiavimo dviračiu ir bėgimo trasų ilgiai bus patikslinti iki rugpjūčio 1 d.
Varžybų startas duodamas nuo kranto. Pirmi startuoja vaikinai, po 1 min – merginos.
Varžybų taisyklės:

1.
2.
3.
4.

Kai vandens temperatūra žemesnė nei 22ºС, galima plaukti su specialiu triatlono hidrokostiumu.
Važiuoti galima sportiniu arba kalnų dviračiu.
Draudžiama važiuoti dviračiu be šalmo. Šalmo atsisegimas prieš pastatant dviratį – bauda 10 s.
Prieš startą (statant dviračius) teisėjai tikrina dviračių stabdžius, turi būti priekiniai ir galiniai
stabdžiai.
5. Ratai keičiami tik pažymėtoje ratų keitimo zonoje.
6. Pažeidimas – dviračių zonos linijos kirtimas ne vietoje:
- užsėdant ant dviračio iki linijos – bauda 10 s;
- nulipant nuo dviračio už linijos – bauda 10 s.
7. Grupėje gali važiuoti tik tos pačios lyties sportininkai. Pažeidimas – 2 min bauda.
8. Rungtyje dalyvauja ir merginos, ir vaikinai – startas duodamas 1 min intervalu.
9. Varžybos individualiosios – išorinė pagalba draudžiama. Pažeidimas – 15 s bauda.
10. Pakartotinis taisyklių pažeidimas – sportininko diskvalifikacija.
11. Plaukimo rungtyje būtina dėvėti organizatorių paruoštą palaukimo kepurėlę su numeriu.
12. Varžybų apranga: merginoms – ištisiniai maudymosi kostiumėliai arba triatlono ištisiniai
kostiumai, vaikinams – dviračio ir bėgimo rungtyje būtina viršutinė aprangos dalis (plaukti gali
tik su glaudėm).
30. VANDENSVYDIS
Žaidynės vykdomos pagal FINA taisykles FINA ir LEN standartus atitinkančiuose baseinuose.
Žaidžiama 30 m aikštėje, 4 kėliniai po 8 min.
Žaidžiama su suaugusiųjų varžyboms skirtu kamuoliu.
Už pergalę skiriami 2 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimą – 0 taškų. Jei dvi komandos surenka
po lygai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse. Jei
tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis yra lygus,
žiūrimas visų turnyro rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei ir šis rodiklis yra lygus,
žiūrimas įmuštų įvarčių skaičius.
Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir
praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis. Jei šis
rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai (-oms), kurios įmuštų ir praleistų įvarčių santykis
visame turnyre yra geresnis, jei ir šis rodiklis yra lygus, žiūrimas įmuštų įvarčių skaičius. Jei ir šis
rodiklis yra lygus, skiriamos papildomos rungtynės.
31. ŽIRGŲ SPORTAS
Konkūrų varžybos vykdomos pagal LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles
(patvirtintas 2010-01-22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010-02-22), FEI statuto 22 leidimą
(papildyta 2011-01-01), FEI Bendrųjų nuostatų 23 leidimą (papildyta 2011-01-01), LR veterinarinius
reikalavimus, FEI Antidopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (papildyta 2011-01-01). FEI ir
LŽSF 2017 m. konkūrinio jojimo taisykles.
Dalyvavimo sąlygos:
• Raiteliai ir žirgai turi turėti 2017 m. LŽSF galiojančias licencijas.
• 2010 m. liepos 29 d. Valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų varžybose privalo dėvėti apsaugines
liemenes.
• Žirgų amžius – nuo 5 m. Žirgo amžius skaičiuojamas nuo einamųjų metų sausio 1 d.
• Žirgo startų kiekis – ne daugiau kaip du startai per dieną.
• Raiteliai privalo dalyvauti kvalifikaciniame konkūre (Nr. 1) ir pabaigęs jį, t.y. neeliminuotas, ne
atsisakęs tęsti maršrutą ar panašiai nefiksavęs savo rezultato, patenka į finalinį konkūrą (Nr. 2), t.y.
raitelis turi baigti maršrutą tam, kad patektų į finalinį konkūrą Nr. 2.
• 2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių nugalėtoju tampa duetas, įveikęs finalinio
konkūro Nr. 2 persirungimo maršrutą greičiausiu laiku ir surinkęs mažiausiai baudos taškų.

Varžybų programa:
Konkūras Nr. 1. Kvalifikacinis konkūras. Kliūčių aukštis – iki 110 cm (Art. 238.2.1; A lentelė).
Konkūras Nr. 2. Finalinis konkūras. Kliūčių aukštis – iki 120 cm. (Art. 238.2.2; su persirungimu).
32. ŽOLĖS RIEDULYS
Varžybos vykdomos trimis etapais:
Pirmas etapas – Lietuvos jaunių (18 m.) pirmenybių atrankos varžybos (zoninės varžybos). Jose
komandos suskirstomos į pogrupius. Žaidžiama vieno rato sistema. Į kitą etapą patenka komandos,
atrankos varžybose užėmusios 1–2 vietas. Iš grupės, kurioje pagal reitingą yra daugiau pajėgesnių
komandų, į jaunių (18 m.) pirmenybių finalines varžybas patenka 1–3 vietas užėmusios komandos.
Antras etapas – Lietuvos jaunių (18 m.) pirmenybių finalinės varžybos. Žaidžiama vieno rato
sistema. 1–4 vietas užėmusios komandos gauna teisę dalyvauti Lietuvos jaunių ir sporto vilčių
žaidynių finalinėse varžybose.
Trečias etapas – Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių finalinės varžybos. Žaidžiama vieno rato
sistema.
Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės žolės riedulio federacijos (FIH) vasaros varžybų taisykles.
Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų skaičių: už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 1,
pralaimėjimą – 0.
Žaidžiami keturi kėliniai po 15 min, pertrauka – 3;5;3 min.
Prieš visas finalo varžybas vykdomas konkursas.
Komandos atlieka bulitus – serija po 5 žaidėjus. Rezultatui esant lygiam, bulitai atliekami tol, kol
nustatomas nugalėtojas. Nugalėtojai po varžybų apdovanojami specialiu federacijos rėmėjų prizu.
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2017 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ IR SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ
SPORTININKŲ GIMIMO METAI IR VIENOS KOMANDOS DALYVIŲ SKAIČIUS
Eil.
Nr.

Sporto šaka

Rungtis

1 Badmintonas
2 Baidarių ir kanojų irklavimas
3 Boksas
4 Buriavimas

5 Dviračių sportas

„Optimist“
„Laser 4,7“, „LaserRadial“, „Viper 80“
Plentu
Treke
Kalnų

6 Dziudo
7 Fechtavimasis
8 Futbolas

Merginos
Vaikinai

9 Grindų riedulys
10 Imtynės

Graikų-romėnų
Laisvosios
Merginos

11 Irklavimas
12 Kiokušin karatė
13 Krepšinis

17 Rankinis

Merginos
Vaikinai

Merginos
Vaikinai
Merginos
Vaikinai

18 Regbis
19 Sambo

20 Sportiniai šokiai

25 Šaudymas iš lanko

E6 klasė
D klasė ST
D klasė LA
LK klasė ST
LK klasė LA

Pneumatinis ginklas
Mažo kalibro ginklas
Olimpiniai lankai
Skriemuliniai lankai
Paprasti lankai

Salės, merginos
Salės, vaikinai
Paplūdimio, merginos
Paplūdimio, vaikinai
29 Triatlonas
30 Vandensvydis
31 Žirgų sportas
32 Žolės riedulys

1999–2001
2000–2002
2001–2003
1999–2000
(2001 iki 5)
1999–2000
1999–2002
2000–2002

2000–2002
2000–2002
1999–2002
2002–2004
2001–2003
1999–2001

2004–2005
2002–2003
1999–2002
2000–2002
2001–2006

26 Šiuolaikinė penkiakovė
27 Tenisas

28 Tinklinis

1999–2002

2000–2001
1999–2002

21 Stalo tenisas
22 Sunkioji atletika
23 Šaškės
24 Šaudymas

2001–2004
1999–2002
2001–2002
2002–2005

1999–2002
1999–2000

14 Lengvoji atletika
15 Orientavimosi sportas
16 Plaukimas

Sportininkų
gimimo metai

1999–2002
2000–2002
1999–2002
2001–2003
2001–2002
(2003 iki 3)
2000–2001
(2002 iki 3)
2000–2002
2000–2004
1999–2001
1999–2003

Merginos
Vaikinai

1999–2002

Iš viso
10
25
18

Vienos komandos dalyvių skaičius
Kito
Sportininkų
Trenerių Atstovų
personalo
Merginų Vaikinų
4
4
1
1
20
3
1
1
13
3
1
1

20

17

1

1

1

14
14
14
20
12

10
10
10
8
4

2
2
2
2
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1

23

18

3

1

1

2
2
1
1
1
5
4
2
2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

24
33
13
13
11
37
30
15
15
18
12

8
4

20
15
10
10

15

8
30
10
12

14
12
15

4

21

4
18

20
20
15
24
6
6
6
6
6
11
20
7
18
18
10
10
10
8
5

16

16

12

16
12
10
2
2
2
2
2
4
9
3

10
2
2
2
2
2
4
8
1
14
14
4
4
4
3
2

4
4
4
3
2

16
5
5
10
16
8
19
19

12
2
2
3
13

3
4
16

16

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2

1

1

2

1

1

1
1
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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2017 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ IR SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ
ĮSKAITINIŲ TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA
Sporto šakos varžybų kiekvienos atskiros rungties pirmajai vietai skiriamų įskaitinių taškų skaičius
(T) apskaičiuojamas kiekvienos atskiros rungties bendrą sportininkų / komandų skaičių (N)
dauginant iš tos rungties koeficiento (K).
T (1 v.) = N × K, čia
N – bendras atskiros sporto šakos rungties sportininkų / komandų skaičius.
K – koeficientas:
„1“ – individualioji rungtis;
„2“ – dvejetų rungtis;
„3“ – trejetų rungtis;
„4“ – ketvertų rungtis; dviračių sporto omniumo rungtis;
„5“ – lengvosios atletikos techninės rungtys (barjerinis bėgimas, kliūtinis bėgimas, sportinis ėjimas,
šuolis su kartimi, kūjo metimas);
„9“ – lengvosios atletikos daugiakovės rungtis;
„10“ – sportinių žaidimų komandinė rungtis.
Antrajai vietai skiriamų įskaitinių taškų skaičius apskaičiuojamas iš pirmajai vietai skiriamų
įskaitinių taškų atėmus rungties koeficientą (K).
Trečiajai vietai skiriamų įskaitinių taškų skaičius apskaičiuojamas iš antrajai vietai skiriamų
įskaitinių taškų atėmus rungties koeficientą (K).
Analogiška įskaitinių taškų apskaičiavimo sistema taikoma visoms tolesnėms vietoms.
T (v.) = T (v.-1) – (K)

2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių
sporto šakų varžybų reglamento
3 priedas

........................................................................... paraiška dalyvauti
(savivaldybės)
2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių ................................................................. varžybose
(sporto šakos)

Eil. Nr.

Sportininko

Gimimo

Sportininkų ugdymo

vardas, pavardė

metai

centras

Sportininko
meistriškumo

Sportininko treneris

Gydytojo viza

pakopa

Sportininkai, dalyvaujantys kitų savivaldybių komandose,
kuriems pagal varžybų nuostatus taikoma lygiagrečioji įskaita

Eil. Nr.

Sportininko vardas, pavardė

Gimimo

Sportininkų ugdymo

metai

centras

Kokios

Sportininko
meistriškumo
pakopa

Sportininko treneris

savivaldybės
komandoje
dalyvauja

A.V.
Savivaldybės sporto padalinio vadovas ....................................................................................................................
Komandos vadovas ...................................................................................................................................................
Komandos treneriai ...................................................................................................................................................
Kiti atstovai ...............................................................................................................................................................
Pastaba: Jeigu sportininką treniruoja daugiau nei vienas treneris, prie jo rašomos visų trenerių pavardės.

