IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ REGLAMENTAS
BADMINTONAS
2013 m. birželio28-30 d.
Specializuota badmintono sporto salė, Burių g. 19, Melnragė, Klaipėda
Varžybos individualiosios.
Dalyviai: Dalyvių amžiaus grupės (moterys ir vyrai): jauniai iki 19 m. (gimę 1994 m. ir
jaunesni); suaugusieji 19-39 m. (gimę 1993-1974 m.); veteranai 40+ m. (gimę 1973 m. ir
vyresni).
Sistema: Vyksta visų amžiaus grupių moterų ir vyrų vienetų, dvejetų ir mišrių dvejetų varžybos.
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus žaidžiama minuso arba pogrupių sistema.
Plunksninukai: Žaidžiama plunksniniais kamuoliukais, kuriais aprūpina varžybų organizatoriai.
Finalinės varžybos vyks 2013 m. birželio 30 d.
BILIARDAS
2013 m. birželio 27-30 d.
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ sporto baras „Honolulu“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda
Biliardo klubas „BlackBall“, H. Manto g. 31, Klaipėda
Varžybos bus vykdomos dviem etapais. Pirmasis etapas vyks pirmąją varžybų dieną - dviejų
minusų sistema. Antrasis etapas - į kurį pateks aštuoni stipriausieji žaidėjai, finalinę varžybų
dieną - olimpine sistema. Pirmojo etapo (pliuse) bus žaidžiama iki šešių pergalių, (minuse) iki
penkių pergalių. Antrojo etapo kovos bus žaidžiamos iki septynių pergalių, finalas – iki aštuonių
pergalių (pergalių kiekis gali keistis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
Turnyro aprangos kodas: minimalūs reikalavimai – odinė avalynė (ne sportinė), vienspalvės
kelnės (ne sportinės), marškiniai su apykakle, arba polo marškinėliai.
Čempionato kovos bus filmuojamos bei transliuojamos gyvai internetu Lietuvos biliardo
svetainėje www.lbf.lt
FUTBOLAS (7X7)
2013 m. birželio 27-30 d.
Miesto centrinis stadionas, Sportininkų g. 46, Klaipėda
Futbolo varžybos bus vykdomos 3 amžiaus grupėse:
a) jauniai (iki 21 m.); b) suaugę (nuo 21 iki 35 m.); c) senjorai (virš 35 m.).
Visose amžiaus grupėse varžybos vykdomos rato sistema, kai komandos tarpusavyje susitinka po
1 kartą. Grupėse nugalėtojai ir prizininkai nustatomi susumavus surinktus taškus.
Rungtynėse komandai gali atstovauti 12 žaidėjų, įtraukti į komandos paraišką.
Komandos paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 20 sportininkų ir iki 6 oficialių asmenų.
Komandos privalo turėti tvarkingą aprangą.
Žaidėjų keitimų skaičius neribojamas (gali rungtyniauti visi registruoti žaidėjai).
Žaidėjai gali keistis be teisėjo leidimo, tačiau į aikštelę žaidėjas gali įbėgti tik iš jos išėjus
keičiamam žaidėjui. Neteisingai atlikus keitimą, įėjusiam žaidėjui parodoma geltona kortelė.
Žaidėjas, gavęs dvi geltonas korteles vienose rungtynėse ar gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš
rungtynių be teisės jį pakeisti kitu žaidėju ir diskvalifikuojamas vienerioms rungtynėms.
Likus aikštelėje 4-iems vienos komandos žaidėjams, rungtynės nutraukiamos ir šiai komandai
užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3.

Komandų sudėtyje rungtynėse žaidžia 7 prieš 7, įskaitant vartininką, per pusę futbolo aikštės.
Rungtynių trukmė – 2 kėliniai po 25 minutes su 10 minučių pertrauka.
Baudos ar laisvo smūgio metu priešininko komandos žaidėjai privalo būti ne arčiau kaip 5 m.
nuo kamuolio.
Prasižengus baudos aikštelėje, mušamas baudinys nuo 9 m. žymos.
Iš užribio kamuolys išspiriamas koja nuo linijos.
Visus ginčytinus klausimus sprendžia turnyro organizacinis komitetas.
Žaidėjai, registruoti LFF A čempionate, Dublerių ir I pirmenybėse, varžybose dalyvauti negali.
Nugalėtojų nustatymo tvarka, vykdant varžybas ratų sistema, tokia:
a) didžiausias surinktų taškų skaičius;
b) tarpusavio rungtynių rezultatai;
c) didesnis pergalių skaičius;
d) bendras įvarčių skaičius;
e) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
f) burtai.
Už pergalę, vykdant varžybas ratų sistema, skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už
pralaimėjimą – 0 taškų. Jeigu rungtynės, kuriose būtina nustatyti nugalėtoją, pasibaigs
lygiosiomis, nugalėtojui nustatyti bus skiriami 9 m baudiniai (pirma serija – po 5 smūgius, toliau
– po vieną, kol paaiškės nugalėtojas).
Varžybos vykdomos pagal organizatorių sudarytą tvarkaraštį.
GOLFAS
2013 m. birželio 28-29 d.
Golfo aikštynas „National Golf Resort“, Stančių kaimas, Kretingalės seniūnija, Klaipėdos raj.
Varžybose dalyvauti turi teisę:
1) kiekvienas žaidėjas ar žaidėja, turintis Lietuvos golfo federacijos žaidėjo kortelę;
2) žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos, sąjungos ar asociacijos patvirtintą
žaidėjo (handikapo) kortelę;
3) žaidėjai, kurių HCP 35,9 ir mažiau (Jei dalyvio handikapas yra 54 ar 45, jis varžybose gali
dalyvauti, tačiau jis žais handikapu 35,9).
Pirmą varžybų dieną varžybų dalyviai nelimituojami.
Antrą varžybų dieną patenka 100 geriausią rezultatą parodžiusių dalyvių.
I kategorija. 0 – 18,0 hcp, vyrai
II kategorija. 18,1 – 35,9 hcp, vyrai
III kategorija. 0 - 18,0 hcp, moterys
IV kategorija. 18,1 – 35,9 hcp, moterys
V kategorija. Senjorai 55 m, vyrai
VI kategorija. Senjorai 50 m, moterys
VII kategorija. Jauniai (U23), merginos ir vaikinai
Jei kategorijoje nebus 4 žaidėjų, šios kategorijos važybų nugalėtojai ir prizininkai nebus
nustatomi.
Varžybų rūšis: smūgio žaidimas (angl. stroke play net );
Varžybų forma: individualios;
Apimtis: 1-4 kategorijos žaidėjams dviejų dienų rezultatas (36 laukai), 5-7 kategorijos žaidėjams
pirmos dienos rezultatas (18 laukų)
Rezultatas: grynasis (angl. net score)

KALNŲ SLIDINĖJIMAS
2013 m. rugpjūčio 1-14 d.
Mėlynieji kalnai, Persiher kalnų slidinėjimo kalnų kurortas, Australija
Varžybos – individualiosios, nustatomi atskirų moterų ir vyrų amžiaus grupių prizininkai bei
absoliutūs prizininkai nepaisant amžiaus.
Varžybų dalyvių amžiaus grupės:
1. Mergaitės 12 m. ir jaunesnės
1. Berniukai 12 m. ir jaunesni
2. Merginos 13–17 metų
2. Vaikinai 13–17 metų
3. Moterys 18–29 metų
3. Vyrai 18–29 metų
4. Moterys 30–39 metų
4. Vyrai 30–39 metų
5. Moterys 40–49 metų
5. Vyrai 40–49 metų
6. Moterys 50 m. ir vyresnės
6. Vyrai 50–59 metų
7. Vyrai 60–69 metų
8. Vyrai 70 m. ir vyresni
Varžybų programoje – didysis slalomas (GS) ir slalomas (SL). Abi rungtys vykdomos
pagal tarptautinės slidinėjimo federacijos FIS taisykles. Abiejose rungtyse atskirose amžiaus
grupėse nugalėtojai nustatomi pagal dviejų nusileidimų laikų sumą. Varžybų nugalėtojai ir
prizininkai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami medaliais, diplomais ir atminimo prizais.
KELIAUTOJŲ SPORTAS PĖSČIOMIS IR BAIDARĖMIS
Pėstieji 2013 m. birželio 29 d. prie Klaipėdos estrados, Liepojos g.
Baidarės 2013 m. birželio 30 d. Minijos upe.
Keliautojai varžosi skirtingose rungtyse: pėsčiomis arba baidarėmis.
Varžybos – komandinės. Komandą sudaro 2 dalyviai ir komandos vadovas-treneris.
Rungtyniaujama poromis: 2 vyrai, 2 moterys arba mišrus dvejetas – vyras ir moteris.
Pėsčiųjų varžybos vykdomos tarp trijų amžiaus grupių: 15–17 m., 18–40 m. ir 41 m. ir vyresnių.
Dalyviai, įveikia gamtines ir dirbtines kliūtis, demonstruoja keliavimo pėsčiomis techniką,
vietovėje orientuojasi kompaso ir žemėlapio pagalba.
Baidarių rungtyje startuojama dvivietėmis turistinėmis baidarėmis. Rungtyniaujama tarp vyrų,
moterų ir mišrių įgulų, dviejose amžiaus grupėse: iki 50 m., 51 m. ir vyresni.
Varžybos vykdomos rali principu. Dalyviai, plaukdami upe apie 15 km, pagal laiko grafiką,
suranda kontrolinius punktus krante ir įveikia gamtines kliūtis, demonstruodami irklavimo
techniką slalomo vartuose bei greičio etapuose.
Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal keliautojų sporto taisykles.
Trasų aprašymai išsiunčiami komandoms, pateikusioms pirmines paraiškas.
Pastaba: varžybos vykdomos atskirose rungtyse ir tarp skirtingų amžiaus grupių, jeigu jose
užsiregistruos nemažiau kaip po 5 komandas.
KĖGLIAI (BOULINGAS)
2013 m. birželio 29 d.
Boulingo klubai, Klaipėda

I varžybų etapas:
10.00 – 14.00
Visi dalyviai sužaidžia po penkias partijas
Jaunimo ir senjorų įskaitos dalyviai po I varžybų etapo į finalą patenka po 4 žaidėjus.
Suaugusių įskaitos 24 dalyviai, turintys didžiausią penkių partijų sumą, žaidžia finalinius
atkrentamus susitikimus:

II varžybų etapas (bendra suaugusių įskaita):
14.30 – 16.00
Ketvirtfinalis 13 – 24 vietos po dvi partijas.
Pusfinalis 7 – 12 ir ketvirtfinalio 6 geriausi žaidėjai (dviejų partijų suma);
Finalas 1 – 6 ir pusfinalio 6 geriausi žaidėjai (dviejų partijų suma).
Nugalėtojas ir prizininkai paskelbiami pagal dviejų partijų sumą.
17.00 Nugalėtojų, prizininkų ir dalyvių apdovanojimai.Turnyro uždarymas.
KREPŠINIS
2013 m. birželio 27-30 d.
„Švyturio“ arenos sporto salė, Dubysos g.10, Klaipėda
Vl. Knašiaus krepšinio mokyklos sporto salė, Dubysos g.10-2, Klaipėda
Kūno kultūros ir rekreacijos centro žaidimų sporto salė, Taikos pr. 61 a., Klaipėda
Varžybos − komandinės.
Vykdomos šių grupių varžybos:
I gr. − vaikai: 12–14 m. (mergaitės, berniukai);
I gr.− jaunučių: 15−16 m. (mergaitės, berniukai);
II gr. − jaunių: 17−18 m. (merginos, vaikinai);
III gr. − suaugusiųjų (moterys, vyrai);
IV gr. − veteranų (moterys: 35 m. ir vyresnės.; vyrai 40 m. ir vyresni).
Jei bus pageidaujama, bus vykdomos šių grupių 3x3 varžybos.
Dalyvaus mažiausiai 4 kiekvienos amžiaus grupės komandos, kurios žais 1 rato sistema
(visos pogrupio komandos žaidžia tarpusavyje).
Atsižvelgiant į dalyvaujančių komandų skaičių, varžybos vykdomos vienu (finalinės)
arba dviem (preliminarios ir finalinės) etapais vieno rato sistema.
Finale dalyvauja 4 pajėgiausios amžiaus grupės komandos.
Varžybos rengiamos pagal FIBA taisykles.
Komandų užimtos vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Už kiekvienas
laimėtas rungtynes komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėtas rungtynes − 1 taškas, o komandai,
neatvykusiai žaisti rungtynių arba palikusiai aikštę be pateisinamos priežasties nesibaigus
rungtynėms, skiriama 0 taškų. Dėl komandos, neatvykusios žaisti rungtynių arba palikusios
aikštę be pateisinamos priežasties nesibaigus rungtynėms, tolesnio dalyvavimo varžybose
sprendžia teisėjų kolegija.
Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama tai
komandai, kurios tarpusavio rungtynių rezultatas geresnis. Jeigu šių abiejų komandų tarpusavio
rungtynių rezultatai lygūs, vertinami visi šios grupės komandų rungtynių rezultatai.
Jeigu tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos, atsižvelgiama į šių komandų
tarpusavio rungtynių rezultatus. Jeigu ir tada komandų taškai lygūs, vietos nustatomos pagal jų
tarpusavio metimų santykį. Jeigu ir šiuo atveju dar lieka komandų, turinčių po lygiai taškų,
klasifikuojama pagal visų rungtynių metimų santykį.

LENGVOJI ATLETIKA
2013 m. birželio 28 d.
Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46, Klaipėda
Estafetės miesto gatvėmis
Varžybos- komandinės. Komandos sudėtis - 10 žmonių: 2 moterys ir 8 vyrai.
Bėgimo trasa – asfaltas. Startas ir finišas Atgimimo aikštėje.
Dalyvių amžius neribojamas. Kiekvienas dalyvis bėga 1000 m nuotolį. Iš dešimties etapų
moterys bėga IV ir VIII etapus, kitus bėgs vyrai. Kiekvieno etapo estafetės lazdelė perduodama
20 m koridoriaus ribose.
Varžybos vykdomos keturiose grupėse: I gr.-miestai, II gr. –rajonai, III gr.- klubai, IV gr. –
svečiai iš užsienio komandų.
Disko metimas
Varžybose dalyvauja vaikai pagal amžiaus grupes iki 18 metų ir veteranai 40 metų ir vyresni.
Ieties metimas
Varžybose dalyvauja vaikai pagal amžiaus grupes iki 18 metų ir veteranai 40 metų ir vyresni.
.
ORIENTAVIMOSI SPORTAS
2013 m. birželio 29-30 d.
Klaipėdos senamiestis (birželio 29d.)
Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13, Klaipėda, Kuršių Nerijos nacionalinis parkas
(birželio 30d.)
2013-06-29 d. – sprintas Klaipėdos senamiestyje.
2013-06-30 d. – vidutinė trasa Smiltynėje (Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės 13,
Klaipėda, Kuršių Nerijos nacionalinis parkas).
Varžybos individualiosios šiose amžiaus grupėse: 12 m., 14 m., 16 m., 18 m., 21 m., 35 m., 45
m., 55 m., 65 m.
Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo orientavimosi bėgte rinktinių nariai, gyvenantys Lietuvoje,
varžybose dalyvauja be konkurencijos.
PLAUKIMAS
2013 m. birželio 28-29 d.
Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29, Klaipėda
Birželio 28 d.
400 m l/st
Birželio 29 d.
50 m l/st n (neįgaliesiems)
50 m l/st
50 m nugara
50 m krūtine
50 m peteliške
25 m l/st n (neįgaliesiems)
Varžybos individualios. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau nei 2-uose nuotoliuose
varžybų dieną. Pirmųjų 3-jų vietų laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais kiekvienoje
amžiaus grupėje.
Amžiaus grupės: iki 13 m., 14-20 m., 20-29 m., 30-39 m., 40-49 m., 50-59 m., 60-69 m., 70-79
m., per 80 m.

RIEDUČIAI
2013 m. birželio 29 d.
Miesto poilsio parkas, Klaipėda

Amžiaus grupės ir nuotoliai:
Jaunučiai iki 7 m. – 1 ratas (100 m)
Jaunimas I nuo 8 m. iki 11 m. – 2 ratai (200 m)
Jaunimas II nuo 12 m. iki 18 m. – 3 ratai (300 m)
Suaugusieji nuo 19 m. – 3 ratai (300 m)
Amžiaus grupės gali būti koreguojamos po išankstinės registracijos.
Dalyviai privalo turėti savo inventorių: riedučius, šalmą, apsaugas.
SMIGINIS (DARTS)
2013 m. birželio 29 d.
Lengvosios atletikos maniežas Taikos pr. 54 , Klaipėda
Dalyvių registracija: pradžia – 10.00 val., pabaiga – 11.00 val.
Varžybų pradžia – 11.30 val.
Visi dalyviai rungiasi žaisdami „501“ žaidimą. Vyrai ir moterys dalyvauja atskirai. Su
sveikaisiais kartu dalyvauja ir neįgalieji.
Vyrai: Pirmame varžybų etape dalyviai vyrai burtų būdu suskirstomi į 8 pogrupius. Dalyvių
esant iki 40, pogrupyje žaidžiama 1 rato sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų
legų. Dalyvių esant iki 64, pogrupyje žaidžiama 2 minusų sistema ir pogrupyje visi dalyviai
žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių esant virš 64, pogrupiai nesudaromi, o žaidžiama 1 minuso
sistema ir visi dalyviai žaidžia iki 4 laimėtų legų iki finalo.
Moterys: Pirmame varžybų etape dalyvės moterys burtų būdu suskirstomi į 4 pogrupius. Dalyvių
esant iki 16, pogrupyje žaidžiama 1 rato sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų
legų. Dalyvių esant iki 32, pogrupyje žaidžiama 2 minusų sistema ir pogrupyje visi dalyviai
žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių esant virš 32, pogrupiai nesudaromi, o žaidžiama 1 minuso
sistema ir visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų.
Žaidimas: Žaidimo pradžia – metimas į centrą. Pataikius į „žalią“ (25) ar „raudoną“ (50),
ištraukti būtina, jei ir antrasis žaidėjas pataikė ten pat, metama iš naujo, eiliškumas keičiasi. Jei
strėlytė neįsmigo, metama, kol įsmigs.
Atkrintamosios: Du geriausi pogrupio žaidėjai patenka į atkrintamąsias varžybas, kur tęsia
žaidimą vieno minuso sistema. Esant vienodam rezultatui, pogrupio nugalėtojai nustatomi pagal:
1) laimėtų ir pralaimėtų legų geresnį santykį, žiūrint tarp visų pogrupio dalyvių, surinkusių
vienodą taškų skaičių; 2) tarpusavio susitikimo rezultatus.
Jei po šių skaičiavimų paaiškėja nors viena vieta, toliau žiūrima pagal tarpusavio susitikimą, jei
ir toliau viskas lygiai, vyksta vieno lego „501“ peržaidimas (kartu žaidžia lygiai taškų surinkę
visi žaidėjai).
Vyrų atkrintamosiose visi žaidimai iki finalo vyksta iki 4 laimėtų legų.
Vyrų finalas - iki 5 laimėtų legų.
Moterų atkrintamosiose visi žaidimai iki finalo vyksta iki 3 laimėtų legų.
Moterų finalas - iki 4 laimėtų legų.
Kitų, aukščiau nepaminėtų taisyklių, laikomasi pagal LSDF turnyrų taisykles.

STALO TENISAS
2013 m. birželio 28-30 d.
Sporto rūmų salė, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda
1.
Dalyviai
1.1 Varžybose gali dalyvauti sportininkai, sutinkamai su IX Pasaulio lietuvių žaidynių nuostatais.
1.2 Sportininkai dalyvauja šiose amžiaus grupėse: iki 16, 16-18, 19-29, 30-39 m.
Senjorai, pradedant nuo 40 m. tiek vienetų, tiek dvejetų kategorijose skirstomi į amžiaus grupes
kas 5 metai: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 m. ir vyresni.
1.3 Už dalyvių iki 30 m. atranką atsakinga LSTA trenerių taryba, nuo 30 m.- Respublikos
veteranų taryba.
1.4 Visose amžiaus grupėse iki 40 metų gali žaisti iki 12 žaidėjų iš Lietuvos. Visose amžiaus
grupėse nuo 40 metų gali žaisti iki 6 žaidėjų iš Lietuvos. Dalyviai iš užsienio paskirstomi
papildomai.
1.5 Į pirmas dvi amžiaus grupes žaidėjai patenka pagal Respublikos reitingą. Trečioje grupėje –
pagal Respublikos reitingą. bet negali dalyvauti pirmojo penkiasdešimtuko žaidėjai. Nuo 30 m.
ir vyresni žaidėjai patenka pagal veteranų čempionato rezultatus.
2.
Vykdymo laikas ir vieta
2.1 Varžybos vykdomos 2013 m. birželio 28-30 d.d. Klaipėdoje, Klaipėdos sporto rūmuose,
Dariaus ir Girėno g. 10. Varžybų pradžia 11 val. Detalus varžybų grafikas bus sudarytas po
respublikos senjorų čempionato (atrankinių varžybų).
3.
Taisyklės
3.1 Žaidžiama pagal ITTF taisykles.
4.
Varžybų programa
4.1 Pirmos dvi dalyvių grupės vienetų kategorijoje žaidžia dviejų minusų sistema su visų vietų
išaiškinimu, iki 3 laimėtų setų.
4.2 19-29 ir 30-39 amžiaus grupės vienetų kategorijoje žaidžia vieno minuso sistema su visų
vietų išaiškinimu, iki 3 laimėtų setų.
4.3 Dalyviai iki 40 metų vyrų ir moterų dvejetų rungtyse skirstomi į du pogrupius po 3 poras.
Pogrupiuose užėmę 1 vietas, susitinka dėl 1-2 vietos, užėmę 2 vietas, susitinka dėl 3-4 vietos,
užėmę 3 vietas, susitinka dėl 5-6 vietos. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų.
4.4
Dalyviai iki 40 metų mišraus dvejeto rungtyje žaidžia dviejų minusų sistema. Po antro
pralaimėjimo dalyviai iškrenta ir toliau rungtyje nedalyvauja. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų.
4.5 Senjorai (viš 40 m.) vienetų kategorijoje skirstomi į amžiaus grupes kas 5 m. po 6 žaidėjus,
kurie žaidžia ratų sistema iki 2 laimėtų setų.
4.6 Senjorų vyrų ir moterų dvejetų kategorijoje kiekvienoje amžiaus grupėje (pvz., 50-55 m.)
žaidžia 3 poros. Jos žaidžia tarpusavyje ratų sistema iki 3 laimėtų setų.
4.7 Senjorų mišrių dvejetų kategorijoje (6 poros kiekvienoje amžiaus grupėje) žaidžiama ratų
sistema iki 2 lamėtų setų.
4.8 Jeigu vyresnio amžiaus senjorų grupėje yra 3 ar mažiau sportininkų, jie gali būti prijungti
prie kitos amžiaus grupės, tačiau apdovanojami pagal savo amžiaus grupės rezultatus. Jeigu
grupėje yra 4, 5 žaidėjai, jie žaidžia ratų sistema iki 3 laimėtų setų, jei 6, 7 ar 8 –
ratų sistema iki 2 laimėtų setų.

SPORTINĖ ŽŪKLĖ
2013 m. birželio 29 d.
Krantinė nuo perkėlos link Jūrų muziejaus, Smiltynė, Klaipėda
Varžybas rengia LSŽF, vykdo patvirtinta teisėjų kolegija ir sportinės žūklės klubas „PYLA“.
Varžybos vykdomos remiantis šiais nuostatais, Lietuvos sportinės žūklės klubų lygos „Plūdinės
žūklės taisyklėmis“ ir galiojančiomis FIPS ed taisyklėmis.
Dalyviai. Varžybos asmeninės, vykdomos vyrų, moterų ir jaunimo (iki 18 metų) grupėse.
Meškeriojama viena plūdine meškere.
Apdovanojimas. Pirmos-trečios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir garbės
raštais. Atskiru prizu apdovanojamas sportininkas sugavęs didžiausią žuvį.
Iki 10.00
atvykimas, dalyvių registracija
10.00-11.30 burtų traukimas
11.45
varžybų atidarymas
12.25
pirmas signalas – įėjimas į sektorius
12.30
antras signalas – varžybų pradžia
16.25
trečias signalas – 5 min. iki varžybų pabaigos
16.30
ketvirtas signalas – varžybų pabaiga
17.00
rezultatų skelbimas, dalyvių apdovanojimas
Sportininkas, atvykęs į varžybų vietą, privalo atvykti pas varžybų organizatorius ir patvirtinti
savo dalyvavimą, išklausyti instruktažą, pasirašyti.
Iškilus bet kokiems klausimams susijusiems su vasaros sezono varžybomis, prašome pirmiausiai
kreiptis į plūdinės žūklės sekcijos vadovą Martyną Baranauską tel. 8 676 75181 arba el.paštu
Martynas.baranauskas@gmail.com arba į LSŽF generalinį sekretorių Raimundą Barkauską
r.barkauskas@lifosa.com
ŠAUDYMAS (KULKINIS)
2013 m. birželio 29 d.
Šaudykla, Naikupės g. 30, Klaipėda
Varžybos vykdomos:
10 m vyrai – šautuvu 60 šūvių, vyresni 40 šūvių ir vyriausi 30 šūvių;
10 m moterys – pistoletu 40 šūvių, vyresnės 30 šūvių ir vyriausios 20 šūvių;
10 m moterys – šautuvu 40 šūvių, vyresnės 30šūvių ir vyriausios 20 šūvių;
10 m vyrai – pistoletu 60 šūvių, vyresni 40 šūvių ir vyriausi 30 šūvių;
Vykdomos šių grupių varžybos: elito grupė (kviečiami Lietuvos čempionato dalyviai), absoliuti
įskaita – be amžiaus apribojimų, veteranų (55-64 m. bei 65 m. ir daugiau).
Lietuvos sportininkams esant reikalui bus vykdomos atrankos varžybos.
ŠAUDYMAS IŠ LANKO
2013 m. birželio28-30 d.
Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13, Kuršių nerija
Varžybos individualios ir komandinės.
Komandos sudaromos iš 3-jų to pačio lanko tipo, tos pačios šalies (klubo) lankininkų
Varžybų laikas priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir bus paskelbtas po registracijos.
Šaudymo grupės:
- moterys olimpiniai lankai;
- vyrai olimpiniai lankai;
- moterys skriemuliniai lankai;
- vyrai skriemuliniai lankai;

- moterys paprasti lankai;
- vyrai paprasti lankai;
- moterys tradiciniai lankai;
- vyrai tradiciniai lankai.
Grupės sudaromos jei yra 4 ir daugiau dalyvių.
ŠAŠKĖS
2013 m. birželio 29-30 d.
Lengvosios atletikos maniežas Taikos pr. 54, Klaipėda
2013 m. birželio 29 d.- paprastosios „64“ šaškės.pradžia -10 val.
2013 m. birželio 30 d. – tarptautinės šaškės“100“ pradžia 10 val.
Žaidžiami du turnyrai - šveicariška sistema - 9 turai (visi dalyvauja bendrai su atskira įskaita
moterims ir vyrams pagal šias kategorijas)
1.
Vaikai- iki 10 m. (berniukai ir mergaitės)
2.
Jaunučiai- iki 13 m.(berniukai ir mergaitės)
3.
Jauniai- iki 16 m.(berniukai ir mergaitės)
4.
Jaunimas- iki 19 m.(vaikinai ir merginos)
5.
Suaugusieji- (vyrai ir moterys)
6.
Veteranai-50m. Ir vyresni(vyrai ir moterys)
Apdovanojami kiekvienos grupės 1-3 vietas užėmę sportininkai
ŠACHMATAI
2013 m. birželio 29-30 d.
Simono Dacho mokyklos sporto salė, Kuršių aikštė 2, Klaipėda
Varžybos − individualiosios.
Finalinės varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE greitųjų šachmatų
taisykles. Laiko kontrolė – 25 min. plius 10 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą. Zoninėse
varžybose gali būti skirtinga greitųjų šachmatų laiko kontrolė.
Varžybose gali dalyvauti sportininkai, kurie atitinka bendrųjų 2013 m. IX pasaulio
lietuvių sporto žaidynių nuostatų reikalavimus. Į finalinį etapą kviečiami:
1) 22 užsienio lietuvių kilmės šachmatininkai;
2) 2013 m. šių Lietuvos šachmatų čempionatų prizininkai: po 3 vaikų (berniukų ir
mergaičių iki 10 metų); po 3 jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 12 metų); po 3 jaunučių
(berniukų ir mergaičių iki 14 metų); po 3 jaunių (vaikinų ir merginų iki 16 metų); po 3 jaunių
(vaikinų ir merginų iki 18 metų); po 3 jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų); po 3
suaugusiųjų (vyrai ir moterys, amžius neribojamas). 16 dalyvių iš zoninių varžybų.
Sportininkai savo dalyvavimą finalinėse varžybose turi patvirtinti ne vėliau kaip iki 2013 m.
birželio 11 d.
Varžybų nugalėtoju tampa dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Jei taškų surenkama po lygiai,
vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 1) Buchholco koeficientas (media, atmetus
blogiausią varžovo rezultatą); 2) Buchholco koeficientas; 3) progreso koeficientas; 4) pergalių
skaičius;
5) tarpusavio žaibo partija (baltiesiems skiriama 5 min., juodiesiems 4 min., lygiųjų atveju
aukštesnė vieta atitenka žaidėjui, žaidusiam juodaisiais, taikoma tik 1–3 vietų nustatymui).
Taip pat vykdoma jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 m.), jaunių (vaikinų ir merginų iki 18
metų), jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų) ir moterų rezultatų įskaita.

ŠIAURIETIŠKASIS ĖJIMAS (NORDIC WALKING)
2013 m. birželio 29 d.
Prie estrados, Liepojos g., Klaipėda
Šiaurietiškasis ėjimas – tai labai populiarius Europoje, fizinį aktyvumą skatinantis ir
sveikatingumą ugdantis sporto visiems renginys.
Dalyvavimas individualus, neribojant amžiaus.
Inventorius: sportinė apranga ir specialios šiaurietiškojo vaikščiojimo lazdos
(užsieniečiams lazdas parūpins organizatoriai).
Programa: valandos trukmės mokomieji pratimai ir 2 valandų pažintinis žygis.
Visi dalyviai apdovanojami atributika.
TENISAS
2013 m. birželio 27-30 d.
Šv. Pranciškaus Azyžiečio vienuolyno „Vilties“ teniso aikštynas (6 aikštės), Savanorių g. 4,
Klaipėda, Vaikų teniso klubo „TennisStar“ aikštynas (3 aikštės), S. Daukanto g. 5, Klaipėda
Dalyviai. Tik teniso mėgėjai, nedalyvaujantys profesionaliame tenise, nežaidžiantys savo šalių
nacionaliniuose čempionatuose, ATP, WTA ir kituose ITF profesionalų turnyruose paskutinius 5
metus.
Moterys:
Vienetai: 20-29 m., 30-39 m., 40-49 m., 50 m. ir vyresnės.
Dvejetai: 2 gr. - iki 80 m. (poros žaidėjų suminis amžius) ir virš 80 m.
Vyrai:
Vienetai: 25-34 m., 35-44 m., 45-54 m., 55 m.+
Dvejetai: 3 gr. - iki 80 m. (poros žaidėjų suminis amžius), 80 m. ir vyresni, 110 m. ir vyresni.
Visų amžiaus grupių dalyvių skaičius bus nustatomas po užsienio šalių sportininkų registracijos,
bet lentelės bus sudaromos, ne didesnės nei 8 dalyvių. Kiekvienoje amžiaus grupės lentelėje turi
būti nemažiau kaip 1/3 užsienio šalių dalyvių. Jei užsiregistruos mažiau, grupės bus
sujungiamos. Kiti dalyviai (Lietuvos gyventojai) registruosis pagal LTS nustatytą registravimosi
į turnyrus tvarką, paskelbtą www.tennis.lt iki 2013 birželio 10d. Užsienio šalių tenisininkai
registruojami be apribojimų, pagal LSFS pateiktas individualias paraiškas iki 2013 birželio 01 d.
Varžybų vykdymo tvarka bus nustatyta po dalyvių registracijos. Kiekvienas dalyvis sužais
nemažiau kaip 2-as vienetų ir 1-as dvejetų varžybas.
Apdovanojimas. I-III vietų laimėtojams įteikiami PLSŽ medaliai ir diplomai.
Aikštynai – atviri (outside). Danga – gruntas (red clay).
Kamuoliai – bus patikslinta.
Vyr.teisėjas – Vaidotas Stonkus (nacionalinė kategorija)
Varžybų organizatoriams paliekama teisė koreguoti grupių amžių, varžybų sistemą priklausomai
nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, oro sąlygų ir kt.
Visa turnyro informacija www.tennis.lt
TINKLINIS (SALĖS)
2013 m. birželio 28-30 d.
Specializuota tinklinio sporto salė, Pilies g. 4, Klaipėda
Varžybos − komandinės
Vykdomos moterų ir vyrų varžybos. Komandos sudėtis – 12 žaidėjų ir treneris ir vadovas.

Priklausomai nuo užsienio komandų skaičiaus, finaliniame etape dalyvaus 4 (dalyvaujant
vienai užsienio lietuvių komandai) ar 6 (dalyvaujant 2-3 užsienio lietuvių komandoms) moterų ir
vyrų komandos. Lietuvos komandas atrenka Lietuvos tinklinio federacija.
Varžybos vykdomos vieno rato sistema. Už laimėjimą skiriami 2, pralaimėjimą – 1,
neatvykimą – 0 taškų.
Laimi komanda, surinkusi daugiau taškų. Surinkus vienodą taškų skaičių lemia: geresnis
laimėtų ir pralaimėtų setų santykis tarp visų grupės komandų, laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose
santykis.
Varžybos vykdomos pagal FIVB taisykles.
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos aukščiausios lygos vyrų ir moterų bei merginų ir
vaikinų jaunimo ir jaunių čempionatuose dalyvaujančios komandos ir žaidėjai (registruoti
čempionatų varžybų protokoluose).
TINKLINIS (PAPLŪDIMIO)
2013 m. birželio 29-30 d.
Melnragės (antros) paplūdimys - 3 aikštelės
Aikštelės mieste prie sporto centro, Naikupės g. 25 A ir prie Šv. Pranciškaus onkologinės
pagalbos centro parke už miesto ligoninių komplekso, Savanorių g. 4, Klaipėda
Varžybos komandinės.Vykdomos moterų ir vyrų varžybos. Komandos sudėtis: 2 žaidėjai ir
vadovas. Jei dalyvauja iki 16 komandų, varžybos vykdomos dviejų minusų sistema, jei daugiau
kaip 16 komandų, jos skirstomos į 4 arba 6 pogrupius. Pogrupiuose varžybos vykdomos vieno
rato sistema. Aukštesnę vietą laimi komanda, turinti daugiau taškų. Surinkus vienodą taškų
skaičių lemia: geresnis laimėtų ir pralaimėtų setų santykis tarp grupės komandų, laimėtų ir
pralaimėtų taškų setuose santykis. Pirmąsias vietas užėmusios komandos vieno minuso sistema
žaidžia dėl 1-(4-6)vietų, užėmusios antrąsias – dėl 5(7) -8(12) vietų ir t. t. Varžybos vykdomos
pagal FIVB taisykles.
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos aukščiausios lygos ir Jaunimo U18 ir U16 paplūdimio
tinklinio čempionatuose dalyvaujančios komandos ar žaidėjai.
VARŽYBŲ PROGRAMA NEĮGALIESIEMS
BOČIA NEĮGALIEJI
2013 birželio 29-30 d.
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54, Klaipėda
Žaidynėse dalyvauja neįgalūs sportininkai su fizine (29-30 d.) ir su intelekto negalia (atskirai, 29
d.).
Varžybos komandinės. Komandos gali būti mišrios. Amžius neribojamas. Komandos sudėtyje 4
žaidėjai. Varžybų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvaujančių
komandų skaičių. Žaidynių dalyviai susitikimo metu privalo sėdėti. Varžybos vykdomos dvi
dienas.
PLAUKIMAS NEĮGALIEJI (KARTU SU SVEIKAISIAIS)
2013 m. birželio 29 d.
Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29, Klaipėda
Amžius neribojamas. Varžybos individualios. Varžybos vykdomos per vieną dieną.

TINKLINIS (PAPLŪDIMIO) NEĮGALIEJI
2013 m. birželio 29-30 d.
Melnragės (antros) paplūdimys - 3 aikštelės
Varžybos komandinės. Komandos mišrios. Amžius neribojamas. Komandos sudėtyje 3 žaidėjai
ir vadovas. Varžybų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvaujančių
komandų skaičių. Varžybos vykdomos dvi dienas Melnragės antrame paplūdimyje.
SMIGINIS NEĮGALIEJI
2013 birželio 30 d.
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54, Klaipėda
Visi dalyviai rungiasi žaisdami „501“ žaidimą. Žaidynėse dalyvauja neįgalūs sportininkai su
fizine negalia. Amžius neribojamas. Varžybos individualios kartu vyrai ir moterys. Varžybos
pravedamos atskirai stovint ir sėdint (vežimėlininkai). Varžybos vykdomos per vieną dieną.

