
2018 METŲ LIETUVOS JAUNUČIŲ IR SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNIŲ 

SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018 m. Lietuvos jaunučių 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-4 500 m; 

- vaikinai kanojininkai: C-1 200 m, C-2 200 m, C-1 1000 m, C-2 1000 m, C-4 500 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. 


