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NUOSTATAI
I.Tikslas
1.
2.
3.
4.

Išsiaiškinti sportiškiausias seniūnijas.
Skatinti rajono seniūnijų bendruomenes aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje.
Sudaryti sąlygas seniūnijų sporto organizatorių bendradarbiavimui.
Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą.

II. Organizatoriai
Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras, Vasario 16-osios g. 1A, Jonava, tel. faks.: 61636,
el. p. jonkksc2002@gmail.com.
III. Dalyviai ir paraiškos
Žaidynėse gali dalyvauti visi seniūnijoje gyvenantys asmenys nuo 16 m. amžiaus, išskyrus
sportininkus, kurie 2016 m. registruoti Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose.
Negali dalyvauti:
Krepšinis ( LKL, NKL, LMKL, NMKL bei užsienio krepšinio lygose žaidžiantys
krepšininkai ir krepšininkės)
Futbolas ( LFF A lygos vyrų ir LFF A moterų čempionatai, LFF I lygos vyrų ir LFF I lygos
moterų žaidėjai bei užsienyje žaidžiantys).
Stalo tenisas ( Aukščiausioje ir I lygoje žaidžiantys žaidėjai)
(Dalyvaujantiems senjorų čempionatuose - žaidynėse dalyvauti galima).
Vardines paraiškas, su gydytojo viza, sporto organizatoriai pateikia atskirų sporto šakų
varžybų dieną iki varžybų pradžios. Paraiškos duomenų teisingumą seniūnas tvirtina savo parašu ir
anspaudu. Netvarkingos paraiškos nepriimamos. Iškilus ginčams dėl deklaruotos ir gyvenamosios
vietos protestai teikiami sekančia darbo dieną. Vėliau pretenzijos nepriimamos.
IV. Nugalėtojų nustatymas
Seniūnija – sporto žaidynių nugalėtoja, nustatoma pagal mažiausią surinktų taškų sumą.
Už pirmąją vietą atskirose sporto šakų varžybose skiriamas 1 taškas, už antrąją – 3, trečiąją – 5,
ketvirtąją – 7 , penktąją – 8, už šeštąją - 9 ir t. t. Seniūnijoms, surinkusioms po lygiai taškų,
pirmenybė teikiama iškovojusioms daugiau pirmųjų, antrųjų ir t. t. vietų. Pranešusi seniūnija apie
nedalyvavimą varžybose likus parai iki varžybų užima paskutinę vietą, nepranešusi komanda gauna
15 taškų. Kompleksinėje įskaitoje skaičiuojami 7 sporto šakų taškai.
Jonavos rajoną Lietuvos seniūnijų finalinėse žaidynėse gali atsovauti Jonavos miesto
seniūnijos komandos, jeigu rajono seniūnija – nugalėtoja perleidžia teisę.
V. Apdovanojimas
Seniūnijos, sporto žaidynėse užėmusios prizines vietas, apdovanojamos Kūno kultūros ir
sporto centro taurėmis. Atskirų sporto šakų varžybų nugalėtojai ir prizininkai – taurėmis,
asmeniniais medaliais ir komandiniais diplomais.
VI. Žaidynių laikas
Jonavos rajono seniūnijų sporto žaidynių vykdymo laikas 2017 m. gegužės – lapkričio mėn.
VII. Atskirų sporto šakų programa
1. Krepšinis. Vyrai 5x5. Varžybos vyks rugsėjo mėn. Komandą sudaro 12 žaidėjų ir vadovas.
Žaidžiama pogrupių sistema.Varžybų vyr. teisėjas – Laurynas Gailius.
2. Futbolas 7x7. Varžybos vyks gegužės mėn. Komandą sudaro 12 žaidėjų ir vadovas. Varžybų
vyr. teisėjas – Algimantas Sakavičius.

3. Smiginis. Varžybos vyks rudenį, pagal atskirą pranešimą. Komandos sudėtis – 3 dalyviai, bet ne
mažiau nei 1 moteris. Metama į taikinį aštuonis kartus po 3 strėlytes. Sumuojami visų komandos
narių rezultatai. Varžybų vyr. teisėjas – Jeroslovas Svirskas.
4. Šaškės. Varžybos vyks rudenį, pagal atskirą pranešimą. Komandos sudėtis – 3 dalyviai, bet ne
mažiau nei 1 moteris. Varžybų vyr. teisėjas – Aleksandras Fomkinas.
5. Stalo tenisas. Varžybos vyks rudenį, pagal atskirą pranešimą. Komandą sudaro 3 dalyviai, bet ne
mažiau nei 1 moteris Varžybos vykdomos pagal tarptautines taisykles iki 2 laimėtų setų. Varžybų
vyr. teisėjas – Saulius Bureika.
6. Tinklinis
Varžybos vyks rudenį, pagal atskirą pranešimą. Komandą sudaro 12 žaidėjų ir vadovas. Varžybų
vyr. teisėja – Rosita Nevulytė.
7. Salės futbolas: varžybos vyks rudenį, pagal atskirą pranešimą. Komandą sudaro 12 žaidėjų ir
vadovas. Varžybų vyr. teisėjas – Algimantas Sakavičius.
8. Virvės traukimas: varžybos vyks pavasarį. Komandą sudaro 6 dalyviai. Dalyviai nesveriami.
Avalynę naudoti galima kokią tik nori, negali būti su metalais. Varžybų vyr. teisėjas Domas
Urnikis.
PASTABA. Sporto šakų datos, kuriuos planuojamos vykdyti rudenį, bus aptartos sporto
organizatorių susirinkimo metu – rugsėjo mėnesį.
VIII. Žaidynių finansavimas
Seniūnijų dalyvavimą sporto žaidynėse finansuoja Kūno kultūros ir sporto centras per
Sveikatingumo ir sporto programą ir KKSD per Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą.
Finansavimas vykdomas 2 etapais:
I etapas: pagal pasirašytas sutartis ir programos sąmatas (forma BFP-1) skiriama kiekvienai
seniūnijai po 230 eurų prieš prasidedant žaidynėms.
II etapas: remiantis sportininkų, dalyvaujančių varžybose, skaičiumi, sudaroma sąmata
tolimesniam seniūnijų finansavimui. Sutartys ir programos sąmatos (forma BFP-1) šiems pinigams
gauti pasirašomos iškart po paskutinių įvykusių varžybų. Seniūnijos lėšas gauna tik už tas varžybas,
kuriose dalyvavo. Nedalyvavusių pinigai perskirstomi seniūnijoms, dalyvavusioms visose sporto
šakose.
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