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JURBARKO RAJONO 2017 METŲ SPORTO APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI 

 

I. Bendroji dalis 

Jurbarko rajono 2017 metų sporto apdovanojimai organizuojami siekiant išaiškinti ir pagerbti 

geriausius praėjusių metų rajono sportininkus, komandas, sporto organizacijas, mokyklas. 

Apdovanojami 2017 m.:  

1.Metų sportininkų dešimtukas ir jų treneriai; 

2.Metų bendrojo ugdymo mokyklos; 

3.Metų sporto klubai; 

4.Metų jaunasis talentas;  

5.Metų renginys; 

6.Metų treneris; 

7.Metų pergalė; 

8.Metų komanda. 

 

II. Organizatorius 

Sporto apdovanojimus vykdo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau- Centras). 

Rezultatus suskaičiuoja, apibendrina ir skelbia Centro sudaryta komisija (toliau- Komisija): 4 – centro 

darbuotojai, 2 – sporto klubų atstovai, 1 – bendrojo ugdymo mokyklų metodinio ratelio atstovas. 

Šie nuostatai sudaryti vadovaujantis Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento 

vykdomo konkurso nuostatų principais. 
 

III. Dalyviai 

Sporto apdovanojimuose gali dalyvauti visų rajone kultivuojamų sporto šakų įvairių amžiaus 

grupių sportininkai, komandos, sporto organizacijos metų laikotarpiu atstovavę rajoną pagrindinėse 

metų varžybose išvardintose 1 priede.  

BUM 2016-2017 mokslo metų geriausių mokyklų konkurse dalyvauja visos rajono mokyklos. 

 

IV. Vertinimo kriterijai ir nugalėtojų nustatymas 

Geriausių sportininkų dešimtukas renkami iš visų amžiaus grupių.  

Konkurso dalyviams taškai skiriami už jų iškovotas vietas (Lietuvos rinktinės sudėtyje) 

Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Baltijos šalių 

čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Lietuvos sporto žaidynėse, čempionatuose 

ir pirmenybėse. 

Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, taurės varžybose 

dvikovinių sporto šakų taškai skaičiuojami, jei svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau 5 (penki) 

dalyviai ir pasiekė ne mažiau vienos pergalės. 

Teikiami 2 geriausi sportininko rezultatai. Įskaitiniai taškai skaičiuojami pagal 1 priede 

pateiktą lentelę. 

Ginčytinus klausimus sprendžia Komisija.  

Metų bendrojo ugdymo mokyklos renkamos vadovaujantis atsižvelgiant į 2016-2017 mokslo 

metų Lietuvos mokyklų žaidynių rezultatus.  
  

Sporto klubai vertinami pagal: 

1. suorganizuotų sporto klubo varžybų skaičių (LR varžybos, kurios įtrauktos į sporto šakos 

federacijos metinį kalendorių -3 taškai, Atviros rajono, klubo varžybos, turnyrai -2 taškai, Klubo 



varžybos, turnyrai -1 taškai). (3 priedas); 

2. sporto klubo dalyvavimo varžybose skaičių (išvardintose 1 priede, skiriant: Pasaulio visų 

rangų varžybose -4 taškus, Europos visų rangų varžybose -3 taškus, Baltijos šalių visų rangų 

varžybose -2 taškus, Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų visų rangų 

varžybose -1 taškus). (3 priedas); 

3. pasiektą geriausią sporto klubo komandos ar sportininko rezultatą (pateikti 3 rezultatus 

pagal 1 priede pateiktą lentelę) (4 priedas). 

Metų jaunasis talentas renkamas iš sportininkų gimusių 2003 m. ir jaunesnių. Pildomas 5 

priedas; 

Metų renginys vertinamas pagal svarbą sportui ir visuomenei, koks lankytojų ir dalyvių 

skaičius, matomumas viešoje erdvėje. Pildomas 6 priedas;  

Metų treneris renkamas pagal sportininkų iškovotas vietas (Lietuvos rinktinės sudėtyje) 

Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Baltijos šalių 

čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Lietuvos sporto žaidynėse, čempionatuose 

ir pirmenybėse. 

Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, taurės varžybose 

dvikovinių sporto šakų taškai skaičiuojami, jei svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau 5 (penki) 

dalyviai ir pasiekė ne mažiau vienos pergalės. 

Teikiami 2 geriausi trenerio auklėtinių rezultatai. Įskaitiniai taškai skaičiuojami pagal 1 priede 

pateiktą lentelę. Pildomas 7 priedas; 

Metų pergalė iškovota Pasaulio, Europos čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės 

varžybose, Baltijos šalių čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Lietuvos sporto 

žaidynėse, čempionatuose ir pirmenybėse. 

Įskaitiniai taškai skaičiuojami pagal 1 priede pateiktą lentelę. Pildomas 8 priedas; 

Metų komanda vertinama pagal iškovotus rezultatus Pasaulio, Europos čempionatuose, 

pirmenybėse, žaidynėse ir taurės varžybose, Baltijos šalių čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse ir 

taurės varžybose, Lietuvos sporto žaidynėse, čempionatuose ir pirmenybėse. 

Įskaitiniai taškai skaičiuojami pagal 1 priede pateiktą lentelę. Pildomas 9 priedas. 

 

IV. Laikas 

Dokumentai – dalyvių anketos (2-9 priedai) ir oficialūs varžybų protokolai ar nuostatai 

pateikiami Centrui iki 2017 m. gruodžio 21 d. 17 val. Juos pateikia sporto treneriai, organizacija 

(sporto klubas ar kt.), kuriai sportininkas ar komanda priklauso. 
 

V. Apdovanojimas 

Jurbarko rajono 2017 metų geriausi sportininkai, komandos, sporto organizacijos, mokyklos 

apdovanojami atminimo prizais, taurėmis. 

     



1 priedas 

2017 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ 

KONKURSAS 

Įskaitinių taškų skaičiavimo lentelė 
 

Eil. 

Nr. 

 

Varžybų pavadinimas 

Užimta vieta 

  I II III IV-8 

vietos 

1 Lietuvos jaunučių pirmenybės, čemp. 4 2 1  
2 Lietuvos jaunių pirmenybės, čemp. 7 4 2 1 

3 Lietuvos jaunimo pirmenybes, čemp. 9 6 4 2 

4 Lietuvos suaugusiųjų pirmenybės, čemp. 11 7 5 2 

5 Lietuvos veteranų pirmenybės, čemp. 8 5 3 1 

6 Lietuvos jaunučių sporto žaidynės 8 5 3 1 

7 Lietuvos jaunių sporto žaidynės 9 6 4 2 
8 Lietuvos jaunimo sporto žaidynės 11 7 5 3 

 

 

 

 

 I 

 

II III IV-12 

vietos 

9 Baltijos šalių jaunučių pirm., žaid., čemp., taurė 12 8 6 3 

10 Baltijos šalių jaunių pirm, žaid., čemp., taurė 13 10 8 5 

11 Baltijos šalių jaunimo pirm., žaid., čemp., taurė 14 10 8 5 

12 Baltijos šalių suaugusiųjų pirm, žaid, čemp, taurė 16 12 10 7 

13 Europos jaunučių pirm., čemp., žaid., taurė 11 9 7 5 

14 Europos jaunių pirm., čemp., žaid., taurė 14 11 9 7 

15 Europos jaunimo pirm., čemp., žaid., taurė 17 13 11 9 
16 Europos suaugusiųjų pirm., čemp., žaid., taurė 20 16 14 11 

17 Europos veteranų pirm., čemp, žaid., taurė 11 10 9 8 

18 Pasaulio jaunių pirmenybės, čempionatas 17 13 11 9 

19 Pasaulio jaunimo pirmenybės, čempionatas 20 16 14 12 
20 Pasaulio suaugusiųjų čempionatas 30 25 20 15 

21 Pasaulio veteranų pirmenybės, čempionatas 17 13 11 9 

22 Olimpinės žaidynės 40 35 30 20 

 

PASTABA: Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, taurės 

varžybose dvikovinių sporto šakų taškai skaičiuojami, jei svorio kategorijoje dalyvavo ne mažiau 5 

(penki) dalyviai ir pasiekė ne mažiau vienos pergalės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

2017 METŲ GERIAUSIŲ JURBARKO RAJONO SPORTININKŲ KONKURSAS 

DALYVIO ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data................................................................................................................................... 
Sporto šaka..................................................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................... 
Mokymosi, darbo vieta................................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta........................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



3 priedas 

 

GERIAUSIŲ 2017 METŲ JURBARKO RAJONO SPORTO KLUBŲ KONKURSAS 

KLUBO ANKETA 
(SUORGANIZUOTA IR DALYVAUTA VARŽYBOSE) 

 

Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................. 
 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 
    

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 4 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



4 priedas 

 

GERIAUSIŲ 2017 METŲ JURBARKO RAJONO SPORTO KLUBO KONKURSAS 

DALYVIO ANKETA 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data ......................... ......................................................................................................... 
Sporto šaka ........................... ......................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................. 
Mokymosi, darbo vieta ........ ......................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta.......................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

P. s. Taškai skaičiuojami tik pagal taškų skaičiavimo lentelę. 5 stulpelį pildo taškų skaičiavimo komisija. 

 

Pastabos ir pasiūlymai taškų skaičiavimo komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Data:                                   Atsakingo asmens (trenerio, klubo vadovo) vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 

 

 

 



5 priedas 

 

METŲ  JAUNASIS TALENTAS  

 

Sportininko vardas, pavardė .................................................................................................................. 

Gimimo data................................................................................................................................... 
Sporto šaka..................................................................................................................................... 
Sporto organizacija ( klubas ).................................................................................................................... 
Mokymosi vieta................................................................................................................... 
Gyvenamoji vieta........................................................................................................................... 

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

1 2 3 4 
    

 

Pastabos ir pasiūlymai komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data:                                                         Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



6 priedas 

 

METŲ  RENGINYS  

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Sklaida viešojoje 
erdvėje 

Renginio 
vykdymo 

data, vieta 

1 2 3 4 5 

     

 

Pastabos ir pasiūlymai komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data:                                                         Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



7 priedas 

 

METŲ  TRENERIS  

 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

 

Pastabos ir pasiūlymai komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data:                                                         Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 



8 priedas 

 

METŲ  PERGALĖ  
 

Eil. 

Nr. 

Pilnas varžybų pavadinimas Užimta 

vieta 

Varžybų vykdymo 
data, vieta 

Priklauso 

įskaitinių 

taškų 

1 2 3 4 5 
     

 

Pastabos ir pasiūlymai komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data:                                                         Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 

 



9 priedas 

 

METŲ  KOMANDA  

 

Eil. 

Nr. 

Sporto šaka Pilnas 

varžybų 

pavadinimas 

Užimta 

vieta 

1 2 3 4 
    

 

Pastabos ir pasiūlymai komisijai:................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data:                                                         Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas 

................................                     ...................................................................................................................... 

 


