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2022 M. VILNIAUS RAJONO SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI 

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

1. Pasiekti, kad rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų. 

2. Stiprinti draugiškus rajonų gyventojų ryšius. 

3. Plėsti masinį sveikatingumą bei sportą. 

4. Skatinti sporto visiems plėtrą Vilniaus rajone, puoselėti mėgėjų sportą ir didinti gyventojų 

fizinį aktyvumą. 

5. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą. 

 

II. Vieta ir laikas 

2022 m. Vilniaus rajono sporto šventė vyks Nemenčinės miesto stadione  

(A. Mickevičiaus g. 20), Nemenčinės Gedimino gimnazijoje (Ežero g. 14)  

š. m. rugpjūčio 14 d. 9.00 val. 

 

III.  Vadovavimas ir vykdymas 

1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyrius ir Vilniaus rajono sporto centras.  

2. Sporto šventei vadovauja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyriaus vyr. specialistas Karol Pacyna, tel. (8 5) 240 0178, el. paštas 

sportas@vrsa.lt. 

 

IV.  Žaidynių programa  

1. Futbolas 7x7 (varžybų pradžia 9.30 val.). Komandos sudėtį sudaro 12 nariai: 11 žaidėjų 

ir 1 žaidžiantis - treneris (vadovas). 

2. Krepšinis 3x3 (varžybų pradžia 9.30 val.). Komandą sudaro 4 nariai:  

3 žaidėjų ir 1 žaidžiantis - treneris (vadovas). Vyrai rungtyniauja dviejose amžiaus 

grupėse: 18–39 metų, 40 m. ir vyresni.  

3. Parko tinklinis 3x3 (varžybų pradžia 9.30 val.). Komandą sudaro 4 nariai:  

3 žaidėjų ir 1 žaidžiantis - treneris (vadovas). Žaidžia vyrų ir moterų komandos. 

4. Šachmatai (varžybų pradžia 9.30 val.). Komandą sudaro 3 nariai: 2 vyrai,  

1 moteris. 

5. Šaškės (varžybų pradžia 10.30 val.). Komandą sudaro 3 nariai: 2 vyrai, 1 moteris. 

6. Stalo tenisas (varžybų pradžia 9.30 val.). Komandą sudaro 3 nariai: 2 vyrai,  

1 moteris. 

 

Dalyvius prašome atvykti 30 min prieš varžybų pradžią. 

 

V. Registracija  

1. Varžybose dalyvauja visos komandos, užsiregistravusios (užpildant registracijos lapą) iki 

2022 m. rugpjūčio 11 d. Registruotis galima tel. (85) 240 0178 arba el. paštu 

sportas@vrsa.lt. 

2. Varžybose dalyvauja komandos, kurias sudaro Vilniaus rajono teritorijose gyvenamąją 

vietą deklaravę gyventojai. 

3. Kiekvienas sporto klubas (seniūnijos komanda) į kiekvieną sporto šaką gali deleguoti 

vieną komandą.  
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VI.  Dalyviai 

1. Sporto šventės dalyvių amžius – 18 metų ir vyresni (išskyrus futbolo varžybas).   

2. Siekiant skatinti mėgėjų sportą ir apriboti profesionalų bei didesnio meistriškumo 

sportininkų dalyvavimą visuose žaidynių etapuose, neleidžiama startuoti:  

2.1 2021 ir 2022 metų šalies jaunimo ir suaugusiųjų sporto šakų Lietuvos čempionatų, 

aukščiausiosios, A ir I lygos sportininkams;  

2.2 LKL, NKL ir RKL (RKAL ir RKBL), LKF MKL  

A diviziono (LMKL B diviziono leidžiama) LSKL lygos ir LKF taurės varžybose 

dalyvavusiems žaidėjams;  

2.3 Lietuvos tinklinio čempionato, aukščiausios lygos ir I lygos sportininkams.  

3. Žaidynėse gali dalyvauti:  

3.1 Šachmatų rungtyje gali dalyvauti mėgėjai arba šachmatininkai - Lietuvos lygų ir 

čempionatų žaidėjai, kurių tarptautinis reitingas yra ne aukštesnis kaip 2200, 

skelbiamas FIDE tinklapyje;  

3.2 Stalo teniso rungtyje gali dalyvauti dalyviai, turintys žemesnį kaip 50 (moterys) ir 200 

(vyrai) reitingą, kuris yra skelbiamas Lietuvos stalo teniso asociacijos tinklapyje. 

 

VII.  Teisėjavimas 

Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų  taisykles. 

 

VIII. Apdovanojimai 

Sporto šventės I-III vietų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir prizais. 

 

IX. Pastaba 

1. Renginio organizatoriai turi teisę keisti 2022 m. Vilniaus rajono sporto šventės datą,  

laiką arba atšaukti varžybas.  

2. Sportininkų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

3. Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų 

pateikimą, mandagų elgesį varžybų metu. 

4. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius 

nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jų dėl dalyvių kaltės. Nelaimingų 

atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių atsakomybė. 

5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio 

organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir 

be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

 


