2018-2019 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

RANKINIS
I. VYKDYMO LAIKAS
1. Varžybos vykdomos:
1.1.
zoninės – 2019 m. sausio 17/18/19/20 d.,
1.2.
tarpzoninės (pusfinalio) – 2019 m. vasario 27 – kovo 3 d.,
1.3.
finalinės – 2019 m. balandžio 12-14 d.
II. DALYVIAI
2. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių ir berniukų komandos,
sudarytos iš vienos ugdymo įstaigos mokinių.
3. Mergaičių ir berniukų komandos gali būti iš skirtingų mokyklų.
4. Dalyvių amžius – 2003 m. gim. ir jaunesni.
5. Komandos sudėtis – 14 žaidėjų (mergaičių ir berniukų komandų), 2 mokytojai ir 1
teisėjas.
III. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA
6. Zoninės varžybos:
6.1. zoninėms varžyboms grupės sudarytos teritoriniu principu;
6.2. grupėse žaidžiama vieno rato sistema;
6.3. varžybos vyksta švietimo ir sporto skyrių sporto bazėse;
6.4. grupėse įrašyti pirmieji yra atsakingi už varžybų vykdymą ir tvarkaraščių sudarymą.
Zoninių varžybų grupės:
MERGAITĖS:
I
II
III
IV
Klaipėda
Pasvalio r.
Kauno r.
Alytus
Jurbarko r.
Biržų r.
Kaunas
Šalčininkų r.
Tauragės r.
Molėtų r.
Šiauliai
Varėnos r.
Panevėžys
Vilnius
BERNIUKAI:
I
Klaipėda
Šilalės r.
Tauragės r.

II
III
IV
Varėnos r.
Pasvalio r.
Kaunas
Alytus
Biržų r.
Kauno r.
Šalčininkų r.
Molėtų r.
Šiauliai
Vilnius
Panevėžys
Utenos r.
7. Komandų vadovai dėl varžybų vykdymo vietos kreipiasi į varžybų organizatorius
nurodytais telefonais:
Klaipėda – Jolanta Mižutienė, tel. 8 684 78218,
Kauno r. (mergaitės) – Arūnas Talalas, tel. 8 682 23172,
Kaunas (berniukai) – Jurgita Juškienė, tel. 8 600 43087,
Pasvalys – Artūras Čekanauskas tel. 8 612 80648.
Alytus (mergaitės) – Arvydas Brazaitis, tel. (8 315) 51978, 8 614 31813,
Varėna (berniukai) – Jonas Fugalis tel. 8 616 86095.
8. Komandos, zoninėse grupių varžybose užėmusios I ir II vietas, patenka į tarpzonines
(pusfinalio) varžybas.
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9. Zoninėse ir tarpzoninėse (pusfinalio) varžybose kiekviena komanda privalo turėti savo
aikštės teisėją.
10. Tarpzoninėse (pusfinalio) varžybose I grupėje I vietą užėmusi komanda susitinka su II
grupės II vietos laimėtoja, I grupės II vietos laimėtoja susitinka su II grupės I vietą užėmusia
komanda, III grupės I vietos laimėtoja susitinka su IV grupės II vietos laimėtoja, III grupės II vietos
laimėtoja susitinka su IV grupės I vietos laimėtoja.
11. Komandos, zoninėse grupių varžybose užėmusios antrąsias vietas, tarpzoninių
(pusfinalio) varžybų susitikimams vyksta pas pirmąsias vietas užėmusias komandas.
12. Tarpzoninių (pusfinalio) susitikimų vietos bus praneštos po zoninių varžybų.
13. Tarpzoninių (pusfinalio) varžybų susitikimai pradedami vasario 28 d. 17.00 val. Šių
susitikimų nugalėtojai sudaro finalinį ketvertą, kuris kovoja dėl laimėtojų vardo.
14. Pasibaigus zoninėms ir tarpzoninėms varžyboms, Švietimo ir sporto skyriai, vykdę
varžybas, kitą darbo dieną turi išsiųsti rezultatų lenteles, pasirašytas varžybų vyr. teisėjo ir vyr.
sekretoriaus į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą elektroniniu paštu
tomas.stankevicius@lmnsc.lt. Rezultatų lentelėse būtina nurodyti išsamius ir tikslius mokyklų
pavadinimus.
III. VARŽYBŲ TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS
15. Žaidimo laikas:
15.1. mergaitėms 2 x 25 min.;
15.2. berniukams 2 x 30 min.
16. Per dieną žaidžiant daugiau nei vienerias rungtynes, kiekvienas kėlinys trumpinamas po
5 min.
17. Komandos kiekviename kėlinyje gali pasinaudoti 1 minutės pertraukėle.
18. Komandų vieta zoninėse ir finalinėse varžybose nustatoma pagal surinktą taškų skaičių.
Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimą 1 – taškas, neatvykus – 0 taškų.
Aukštesnę vietą užima komanda, turinti didesnį taškų skaičių.
18.1. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama
komandai, turinčiai didesnį:
18.1.1 tarpusavio rungtynėse iškovotą taškų skaičių;
18.1.2. tarpusavio rungtynėse pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą;
18.1.3. didesnį tarpusavio rungtynėse pasiektų įvarčių skaičių (tarp 3 ir daugiau komandų);
18.1.4. pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
18.1.5. pasiektų visose rungtynėse įvarčių skaičių.
19. Pusfinalyje ir finale (jei žaidžiama olimpine vieno minuso sistema) rungtynės
lygiosiomis nesibaigia. Jeigu pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui rungtynių rezultatas yra
lygus, po penkių minučių pertraukos burtų keliu teisėjams nustačius komandų žaidimo puses,
žaidžiamas pratęsimas – 2 kėlinukai po 5 min. (po pirmojo kėlinuko keičiamasi aikštelės pusėmis ir
žaidžiama iš karto be pertraukėlės). Pasibaigus šiam pratęsimui lygiosiomis, vykdomi 7 m
baudiniai.
19.1. 7 m baudinių atlikimo taisyklės:
19.1.1. kiekviena komanda, nurodydama žaidėjų numerius, skiria po 5 žaidėjus, kuriems
rungtynių pabaigoje buvo leidžiama žaisti. Šie žaidėjai atlieka po vieną metimą (eilės tvarka: vienos
komandos žaidėjas, kitos ir t. t.). Kiekviena komanda gali laisvai nustatyti seką, kuria nurodytieji
žaidėjai atliks metimus;
19.1.2. vartininkai gali būti keičiami taip, kaip nurodyta taisyklėse, kad ir kiekvienam
metimui. Vartininkai gali atlikti baudinį, kaip ir žaidėjai gali būti vartininkais;
19.1.3. teisėjai turi paskirti vartus, į kuriuos bus atliekami metimai. Kuri komanda atliks
pirmą metimą nustatoma burtais. Komanda, laimėjusi burtus, gali pasirinkti metimų atlikimo teisę,
t. y. mesti į vartus pirmiems ar antriems;
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19.1.4. jei po pirmosios baudinių metimų serijos (po 5 metimus kiekviena komanda)
rezultatas lygus, atliekama antra 7 m baudinių serija. Antrąją seriją pradeda kita komanda. Vėl
kiekviena komanda skiria po 5 žaidėjus metimams atlikti (žaidėjai, atlikę metimą pirmoje serijoje,
gali būti skiriami ir antrajai serijai);
19.1.5. antrojoje serijoje metimai baigiami, kai viena komanda turi įvarčio persvarą abiems
komandoms atlikus po vienodą metimų skaičių;
19.1.6. baudinius atlikti leidžiama žaidėjams ir vartininkams, įrašytiems į rungtynių
protokolą, nediskvalifikuotiems, nepašalintiems iki rungtynių pabaigos ir kurių 2 minučių
pašalinimo laikas yra pasibaigęs iki finalinės sirenos;
19.1.7. ypatingi pažeidimai baudinių metu baustini diskvalifikacija. Jei žaidėjas, kuriam
reikėjo atlikti baudinį, diskvalifikuojamas ar sužeidžiamas, jis gali būti pakeičiamas kitu,
neatlikusiu 7 m metimo;
19.1.8. tik žaidėjas, atliekantis metimą, vartininkas ir rungtynių teisėjai gali būti toje
aikštelės pusėje, kurioje atliekamas 7 m baudinys;
19.1.9. jei liko mažiau nei 5 žaidėjai, galintys atlikti 7 m baudinius, žaidėjai gali atlikti
baudinį antrą kartą toje pačioje serijoje.
20. Žaidėjo, pašalinto už nesportišką elgesį, nuobaudą (diskvalifikaciją kitoms rungtynėms)
svarsto varžybų vyriausias teisėjas ir organizatorių atstovai.
V. PARAIŠKOS
21. Komandai atvykus į varžybas, mokytojai (vadovai) pagal bendruosiuose nuostatuose
nurodytus reikalavimus pateikia teisėjų kolegijai vardines paraiškas ir mokinių pažymėjimus.
LMNŠC metodininkas Tomas Stankevičius
Tel. 8 687 11142, el. paštas tomas.stankevicius@lmnsc.lt

