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2018 M. BIRŽŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI 
 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajono gyventojų tarpe. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą. 

2. Įtraukti kaimo jaunimą ir paauglius į turiningą laisvalaikio praleidimą. 

3. Nustatyti sportiškiausias Biržų rajono seniūnijas. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

 

4. Sporto žaidynes organizuoja Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras.  

 

                                                       III. LAIKAS IR VIETA 

 

5. Seniūnijų sporto žaidynės yra kompleksinis renginys. Žaidynių programą sudaro: 

 

Eil. 

Nr. 

Sporto šakos 

pavadinimas 
Data ir laikas Vieta 

1. Krepšinis 3x3 06.02; 10 val. Vabalninkas 

2. Futbolas 5x5 
06.08; 17 val. 

Kaštonų pagrindinės mokyklos 

stadionas 

3. Tinklinis 3x3 07.14; 11 val. Centrinis paplūdimys 

4. Šachmatai 06.12; 18 val. Saulės gimnazijos šachmatų klasė 

5. Šaškės 06.15; 17 val. Rinkuškių bendruomenės namai 

6. Stalo tenisas 06.15; 17.30 val. Pabiržės pagrindinė mokykla 

7. Smiginis 07.14; 12.30 val. Centrinis paplūdimys 

8. Virvės traukimas 07.14; 12.30 val. Centrinis paplūdimys 

9. Seniūnų trikovė:  
smiginis, baudų mėtymas +  

estafetė 
07.14; 13 val. Centrinis paplūdimys 

10. Giros kėlimas 

(neįskaitinė rungtis) 
07.14; 13 val. Centrinis paplūdimys 

11. Žaidynių uždarymas 07.14; 15 val. Centrinis paplūdimys 

 
IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI 

 

 6. Žaidynėse dalyvauja seniūnijų rinktinės, sudarytos iš toje seniūnijoje gyvenančių ir 

deklaruojančių gyvenamąją vietą (ne mažiau kaip 6 mėn.), dirbančių (ne mažiau kaip 6 mėn.) sporto 

mėgėjų nuo 15 metų. Kilus neaiškumų, dalyviai privalo vyriausiajam teisėjui pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

 

 

 

 

 



V. PROGRAMA 

 

7. Žaidynių sporto šakos ir programa: 

 

Eil. 

Nr. 

Sporto šakos 

pavadinimas 
Komandų sudėtis Kita info 

1. Krepšinis 3x3 
3 žaidėjai/os, 1 atsarginis/ė ir 

vadovas - treneris/ė. Viso 5 dalyviai. 
 

2. Futbolas 5x5 
5 žaidėjai, 2 atsarginiai, vartininkas 

ir vadovas - treneris. Viso 9 dalyviai. 
Vyrų grupė 

3. Tinklinis 3x3 
3 žaidėjai/os: 1 atsarginis/ė ir 

vadovas - treneris. 
 

4. Šachmatai 
Ne mažiau nei 1 moteris ir vadovas-

treneris. Viso 4 dalyviai. 
 

5. Šaškės 
Ne mažiau nei 1 moteris ir vadovas-

treneris. Viso 4 dalyviai. 
 

6. Stalo tenisas 
Ne mažiau nei 1 moteris ir vadovas-

treneris. Viso 4 dalyviai. 
 

7. Smiginis 
Ne mažiau nei 1 moteris ir vadovas-

treneris. Viso 4 dalyviai. 

Mišri. Dalyvis meta po 8 

kartus, po 3 strėlytes. 

8. Virvės traukimas 

6 traukikai/mišri (ne daugiau 2 

moterys) + 1 atsarginis ir komandos 

vadovas - treneris. Viso 8 dalyviai. 

Batų metaliniai apkaustai 

draudžiami. Svorio 

kategorijos nėra. 

9. 
Seniūnų trikovė: 

smiginis, baudų mėtymas + 

estafetė 

Neįskaitinė rungtis: dalyviai 

seniūnai, jų pavaduotojai arba 

mikrorajonų komandų vadovai. 

Vyrai moterys dalyvauja 

atskirai. 

 

 VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

8. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų už užimtas vietas 

sumą. Nesant įskaitinio dalyvio ar komandos, skiriama septinta vieta. Surinkus po lygiai taškų, 

pirmenybė teikiama komandai ar dalyviui, turintiems daugiau aukštesnių vietų. 

9. Komandinių sportinių žaidimų – krepšinio, futbolo, tinklinio ir virvės traukimo 

varžybose taškai už užimtas vietas skaičiuojami nuo dalyvavusių komandų skaičiaus. Pvz. jei sporto 

rungtyje startavo 7 komandos, tai I vietą laimėjusiai komandai skiriami 14 taškų, už II vietą 12 ir t.t.  

10. Analogiškai taškai skiriami stalo teniso, šachmatų, šaškių ir smiginio varžybose, tik 

rezultatas nedauginamas iš dviejų, t. y. jei stalo tenise dalyvavo 7 komandos, komanda už pirmą 

vietą gauna 7 taškus, II vietą skiriama 6 taškus ir t. t. 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

 15. Žaidynių komandos – nugalėtojos atskirose sporto šakose – apdovanojamos taurėmis. 

Dalyviai – prizininkai asmeninėje įskaitoje – apdovanojami medaliais.  Bendroje įskaitoje seniūnijos 

– prizininkės – apdovanojamos taurėmis. 

 

VIII. PARAIŠKOS 

 

 16. Išankstines paraiškas, kuriose nurodoma, kokiose rungtyse dalyvaujama, seniūnijos 

pateikia Biržų rajono kūno  kultūros ir sporto centrui  (e-paštas direktorius@bkksc.lt) iki gegužės 22 

d. 12.00 val. Vardinės paraiškos pateikiamos žaidynių dieną likus valandai iki rungties sekretoriui. 

Nepateikus paraiškų laiku, neleidžiama dalyvauti žaidynėse. 
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