PROJEKTAS

2018 M. XI LIETUVOS SENIŪNIJŲ MOLĖTŲ RAJONO SPORTO ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – pasiekti, kad rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų
gyvenamosiose vietose.
Uždaviniai:
1. Skatinti sporto visiems plėtrą seniūnijose, puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą,
didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.
3. Nustatyti sportiškiausias Molėtų rajono savivaldybės seniūnijas,
galinčias atstovauti Molėtų rajonui Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse.
II. VIETA, LAIKAS, VYKDYTOJAI
4. Žaidynių etapai:
4.1. seniūnijose – 2018 m. gegužės mėn.
4.2. rajoninės varžybos Molėtų sporto bazėse 2018 m. balandžio - gegužės mėn.
4.3. atrankinės regioninės Utenoje rugpjūčio – rugsėjo mėn.
4.4. finalinės varžybos 2018 m. rugsėjo 15 d. Jonavoje
5. Seniūnijų žaidynių I etapo varžybas organizuoja seniūnijos ir vietos bendruomenės,
rajono etapą vykdo Molėtų r. sporto centras. Informacija: www.moletusportas.lt, tel. 8~383 51479,
el.p. sportas@moletai.lt.
6. Žaidynių atrankinį ir finalinį etapus vykdo Lietuvos asociacija „Sportas visiems“.
Atrankinės varžybose Utenoje dalyvauja Utenos, Ignalinos, Zarasų, Ukmergės ir Molėtų rajonų komandos,
bei Visagino miestų komandos.
7. Finaliniame žaidynių etape dalyvauja komandos, atrankinėse zonų varžybose užėmusios
I-III vietas, futbolo – I-II vietas.
III. DALYVIAI IR PARAIŠKOS
8. Žaidynių varžybų komandose dalyvauja seniūnijose gyvenantys, dirbantys, išaugę.
9. Žaidynių dalyvių amžius - 20 metų ir vyresni (1998 m. g. ir vyr.).
10. Vardines paraiškas dalyvauti sporto šakų varžybose tvirtina seniūnai, miesto komandų
tvirtina Molėtų sporto centro direktorius.
11. Seniūnijų paraiškos dalyvauti žaidynėse pagal sporto šakas pateikiamos Molėtų sporto
centrui iki 2018 m. balandžio 19. d., pagal pridėtą paraiškos formą.
12. Žaidynėse neleidžiama dalyvauti 2017 ir 2018 metų šalies sporto šakų jaunimo ir
suaugusiųjų Lietuvos čempionatų, aukščiausios, A ir I lygos sportininkams. Taip pat
žaidynėse negali dalyvauti LKL, NKL ir RKL, LMKL, LSKL lygos ir LKF taurės varžybose
dalyvavę žaidėjai bei Lietuvos tinklinio čempionato, aukščiausios lygos ir I lygos sportininkai.
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IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
13. Krepšinis „3x3“. Komandos sudėtis: 3 žaidėjai, 1 atsarginis. Vyrai rungtyniauja dviejų
amžiaus grupių varžybose: 20 - 40 metų, 41 m. ir vyresni(1977 m. g.). Moterys – vienoje, 20 metų ir
vyresnės. Rungtynių trukmė 10 min. nestabdant laiko.
14. Futbolas „5x5“ vyrai. Komandos sudėtis: 4 žaidėjai ir vartininkas, 2 atsarginiai.
Žaidžiami du kėliniai po 10 min. Pertrauka tarp kėlinių 5 min.
15. Parko tinklinis „3x3“. Komandos sudėtis: 3 žaidėjai, 1 atsarginis. Žaidžia vyrų ir moterų komandos.
Komandos žaidžia parko tinklinį aikštelėse ant žolės, arba Sporto centro salėse.
Žaidžiami du setai, kiekvienas iki 21 taško. Rungtynių nugalėtojas nustatomas sumuojant abiejų
setų rezultatus. Esant vienodam rezultatui, žaidžiama papildomai iki pirmo laimėto taško.
16. Šachmatai: 2 vyrai, 1 moteris. Varžybų sistema apsprendžiama pagal dalyvių skaičių.
17. Šaškės: 2 vyrai, 1 moteris. Varžybų sistema apsprendžiama pagal dalyvių skaičių.
18. Stalo tenisas: 2 vyrai, 1 moteris. Varžybų sistema, pagal dalyvių skaičių.
19. Smiginis: 2 vyrai, 1 moteris. Metama į taikinį aštuonis kartus po 3 strėlytes.
20. Seniūnų dvikovė varžytuvės. Dalyvauja seniūnai. Varžybos vykdomos atskirai vyrams
ir moterims: smiginis ir viena atrakcinė rungtis.
Pastabos: Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laikas, priklausomai nuo užsiregistravusių
komandų skaičiaus.
V. APDOVANOJIMAS, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
22. Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal atskirų sporto šakų
galiojančias taisykles.
23. Žaidynėse vedama bendroji įskaita tarp seniūnijų komandų. Vietos nustatomos pagal
daugiausiai surinktų taškų sumą. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama seniūnijai, kurios
komanda iškovojo daugiau pirmų vietų (antrų, trečių ir t. t.)
Komandinių sportinių žaidimų – krepšinio, futbolo, tinklinio ir virvės traukimo varžybose taškai už užimtas
vietas skaičiuojami nuo dalyvavusių komandų skaičiaus. Pvz. jei sporto rungtyje startavo startavo 12
komanda, tai I vietą laimėjusiai komandai skiriami 24 taškai, už II vietą 22 ir t.t. Analogiškai taškai skiriami
stalo teniso, šachmatų, šaškių ir smiginio varžybose, tik rezultatas nedauginamas iš dviejų, t.y. jei stalo
tenise dalyvavo 12 komandų, komanda už pirmą vietą gauna 12 tašką, už II vietą skiriama 10 taškų ir t. t.
Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Surinkus vienodai taškų,
pirmenybė teikiama seniūnijoms, kurių komandos iškovojo daugiau pirmų vietų varžybose.
24. 2018 metų Molėtų rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynių nugalėtoja ir
prizininkės apdovanojamos taurėmis. Atskirų sporto šakų komandos prizininkės apdovanojamos –
taurėmis, dalyviai medaliais. Komandoms, laimėjusioms sporto rungčių varžybas, suteikiama teisė varžytis
atrankinėse varžybose, Utenoje
VI. ŽAIDYNIŲ FINANSAVIMAS
25. Organizacines varžybų išlaidas dengia Molėtų sporto centras ir iš dalies Kūno kultūros
ir sporto rėmimo fondas.

