PATVIRTINTA
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko
2022 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 16
XIV-ŲJŲ LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja XIV-ųjų Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių (toliau – Žaidynių)
organizavimą ir varžybų vykdymą.
II. ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Žaidynių tikslas:
- skatinti neįgaliųjų sporto plėtrą Lietuvoje, reguliarų neįgaliųjų dalyvavimą fizinio aktyvumo
veiklose, diegti neįgaliesiems pozityvias nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu, o taip pat formuoti
pozityvų visuomenės požiūrį į neįgaliųjų sportą, plėsti visuomenės žinias šioje srityje ir skatinti
visapusišką neįgaliųjų integraciją.
3. Žaidynių uždaviniai:
- užtikrinti aktyvų neįgaliųjų dalyvavimą regioninėse neįgaliųjų sporto žaidynėse, kuruojant
regioninių žaidynių organizavimą bei vykdymą;
- organizuoti Žaidynių finalą;
- informuoti visuomenę bei tikslinę grupę apie Žaidynes, jų tikslą, eigą bei rezultatus.
III. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS
4. Žaidynes vykdo Lietuvos neįgaliųjų draugija. Žaidynės vykdomos įgyvendinant projektą „XIVosios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės“, bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis,
kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
5. Praktinius pasirengimo ir vykdymo klausimus sprendžia Žaidynių organizavimo darbo grupė.
6. Sporto šakų varžybas organizuoja ir vykdo Teisėjų kolegija.
7. Regionines žaidynes organizuoti padeda atitinkamų savivaldybių sporto padaliniai, neįgaliųjų
draugijos ir kitos organizacijos.
8. Žaidynės vykdomos dviem etapais:
- pirmas etapas – regioninės žaidynės, vykdomos miestų ir rajonų savivaldybėse;
- antras etapas – Žaidynių finalas.
IV. ŽAIDYNIŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
9. Pirmas etapas vykdomas miestuose ir rajonuose iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Organizuojamos 7
(septynios) regioninės žaidynės.
10. Tiksli regioninių žaidynių data ir vykdymo vieta nustatoma likus ne daugiau kaip 20 (dvidešimt)
dienų iki konkrečių regioninių žaidynių dienos.
11. Preliminarus regioninių žaidynių tvarkaraštis ir vykdymo vieta:
11.1. 2022-06-16 Gaurės g. 27A, Tauragė;
11.2. 2022-07-02 L. Giros g. 4, Pakruojis;
11.3. 2022-07-19 K. Donelaičio gatvė 38, Utena;
11.4. 2022-08-06 Sportininkų g. 46, Klaipėda;
11.5. 2022-09-02 S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda;
11.6. 2022-09-07 Rungos g. 20, Elektrėnai;
11.7. 2022-09-23 Pramonės pr. 20, Kaunas.
12. Žaidynių finalas vyks 2022 m. spalio 14 d. Garliavos sporto ir kultūros centre, adresu
Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r.
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V. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
13. Žaidynėse kviečiami dalyvauti įvairių negalių (regos, klausos, intelekto, psichikos, fizinės,
judėjimo bei kompleksinės) asmenys iš visos Lietuvos. Žaidynėse gali dalyvauti asmenys nuo 16
metų.
14. Žaidynių dalyviai su savimi turi turėti neįgaliojo pažymėjimą.
15. Komandų, atvykstančių į regionines bei finalines Žaidynes, vadovai dalyvių sąrašus (dalyvių
sąrašo forma pateikiama Nuostatų priede Nr. 1) su dalyvių parašais turi pristatyti Lietuvos
neįgaliųjų draugijos atstovui – regioninių bei finalinių žaidynių kuratoriui. Dalyvių sąraše
pasirašantys asmenys yra supažindinami ir sutinka su asmens duomenų rinkimu Žaidynių
organizavimo ir vykdymo tikslais.
16. Individualios ir komandinės rungtys vykdomos pagal galiojančias sporto šakų rungčių taisykles:
16.1. Šaškių ir šachmatų varžybos vykdomos teisėjų numatyta sistema 2-ose varžybų dalyvių
grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja klausos, regos,
fizinę, judėjimo ir kompleksinę negalią turintys žmonės. Žmonėms su regėjimo negalia papildomai
skiriamos 5 min. Antroje varžybų dalyvių grupėje varžosi žmonės su intelekto bei psichikos
negalia.
16.2. Bočios varžybos vykdomos 3-ose varžybų dalyvių grupėse. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje
dalyvauja klausos, fizinę ir judėjimo negalią turintys žmonės, antroje – žmonės su intelekto bei
psichikos negalia, trečioje – parolimpinis pogrupis (sunki fizinė negalia po 2 žm.). Varžybose
dalyvauja mišrios neįgaliųjų komandos.
16.3. Darts (smiginis) varžybos vykdomos 2-ose varžybų dalyvių grupėse atskirai vyrams ir
moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja neįgalieji vežimėliuose, antroje – žmonės su
fizine arba judėjimo negalia.
16.4. Krepšinio 3x3 varžybos vykdomos 3-ose grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje
grupėje dalyvauja žmonės su klausos negalia, antroje – žmonės su intelekto bei psichikos negalia,
trečioje – neįgalieji vežimėliuose.
16.5. Krepšinio baudų metimų varžybos vykdomos 3-ose varžybų dalyvių grupėse atskirai vyrams
ir moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja žmonės su intelekto bei psichikos negalia,
antroje – neįgalieji vežimėliuose, trečioje – likę neįgalieji.
16.6. Rankų lenkimo varžybos (kaire ir dešine ranka atskirai) sėdint vykdomos vienoje grupėje
žmonėms su fizine, judėjimo, regos ir klausos negalia atskirai vyrams iki 80 kg svorio ir daugiau nei
80 kg svorio kategorijose, moterims – iki 60 kg svorio ir daugiau nei 60 kg svorio kategorijose.
17. Regioninėse žaidynėse I-III-ias vietas kiekviename išvardytų rungčių pogrupyje užėmę dalyviai
kviečiami dalyvauti Žaidynių finale.
18. Vienam Žaidynių finalo dalyviui bus leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 2 sporto šakų
rungtyse.
VI. REGIONINIŲ IR FINALINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
19. Atvykimas, dalyvių registracija (nuo 10.00 val. iki 11.30 val.)
20. Varžybų atidarymas (12.00 val.)
21. Šaškės (12.15 val.)
22. Šachmatai (12.15 val.)
23. Bočia (12.15 val.)
24. Darts (smiginis) (12.15 val.)
25. Krepšinis 3x3 (12.15 val.)
26. Krepšinio baudų metimai (12.15 val.)
27. Rankų lenkimas (12.15 val.)
28. Preliminarus Žaidynių uždarymas, nugalėtojų ir bei prizininkų apdovanojimas (16.30
val.)
29. Konkreti kiekvienų regioninių žaidynių bei Žaidynių finalo programa suderinama ir
paskelbiama likus ne daugiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki žaidynių dienos.
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VII. ŽAIDYNIŲ PRIZININKŲ APDOVANOJIMAI
30. Žaidynių prizininkais laikomi kiekvienoje iš Nuostatų 16 punkte įvardytų individualių ir
komandinių sporto rungčių I-III-ias vietas užėmę dalyviai.
31. Regioninių žaidynių prizininkų apdovanojimus steigia regionines žaidynes savo mieste ar rajone
rengiančios organizacijos.
32. Žaidynių finalo prizininkų apdovanojimus steigia Lietuvos neįgaliųjų draugija.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Regioninių žaidynių ir Žaidynių finalo dalyvių maitinimą (maisto ir vandens paketai)
organizuoja Lietuvos neįgaliųjų draugija.
34. Išlaidas teisėjų paslaugoms regioninėse žaidynėse ir Žaidynių finale dalinai dengia Lietuvos
neįgaliųjų draugija.
35. Už Žaidynių dalyvių saugumą atsako komandų vadovai.
36. Visais rūpimais klausimais kreiptis į Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininką Igną Mačiuką
(tel. 8 615 15504, el. p. ignas.maciukas@gmail.com).

XIV-ųjų Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių
nuostatų Priedas Nr. 1
ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ SĄRAŠO PAVYZDYS
XIV-OSIOS LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
4.1.1. REGIONINĖS NEĮGALIŲJŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
2022 m. birželio mėn.
Gaurės g. 27A, Tauragė
DALYVIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Vardas

Pavardė

Amžius

Kontaktai

Neįgalumas
(TAIP/NE)

Parašas
(jei pasirašo kitas asmuo,
nurodyti atstovavimo
pagrindą)

Data
Mm-Mm-Dd

1.

22-06-16

2.

22-06-16

3.

22-06-16

4.

22-06-16

XIV-ųjų Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių
nuostatų Priedas Nr. 1
ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ SĄRAŠO PAVYZDYS
5.

22-06-16

6.

22-06-16

7.

22-06-16

8.

22-06-16

9.

22-06-16

10.

22-06-16

11.

22-06-16

12.

22-06-16

