
TARPTAUTINIS STUDENTŲ SPORTO FESTIVALIS  

N U O S T A T A I 

Būti fiziškai pajėgiam – tai ne tik duoklė sportui ar fiziniam lavinimui, bet ir pats reikšmingiausias 

laimingesnio, turiningesnio gyvenimo veiksnys. Sportas yra neatsiejama švietimo dalis, tiek fizine, tiek 

intelektualine prasme. Kadangi kūno kultūra, fizinis aktyvumas ir sportas formuoja sveikos gyvensenos, 

savęs pasitikėjimo ir socialiai atsakingos asmenybės įgūdžius, 2015 metais Tarptautinės universitetinio 

sporto federacijos (FISU) ir Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 

iniciatyva rugsėjo 20 d. buvo pripažinta Tarptautine universitetinio sporto diena.  

Tikslas: Motyvuoti ir nukreipti jaunimą aktyviam, turiningam ir sveikam laisvalaikio praleidimui.   

Uždaviniai: 

Skatinti jaunimą sistemingai sportuoti. 

Didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą. 

Plėsti studentų ir moksleivių tarpusavio bendravimą. 

Pagrindinis festivalio principas – atrasti sporto teikiamą džiaugsmą.  

Festivalį finansuoja:  

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“;  

LR Švietimo ir mokslo ministerija; 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, per Kūno kultūros ir Sporto 

Rėmimo fondo programą. 

Organizatoriai: Lietuvos studentų sporto asociacija ir Lietuvos sporto universitetas  

Data ir laikas: 2017.09.20.(Trečiadienis) 12:00 val. dalyvių atvykimas ir registracija 11:00-11:50 val.,  

Vieta: KTU sporto bazės, Radvilėnų pl. 19, Kaunas 

Dalyvių ir komandų priėmimo sąlygos: RENGINYS NEMOKAMAS. Dalyvių išlaidas, susijusias su 

kelione apmoka komandiruojanti organizacija.  

Festivalio dalyviai: 

 Visų mokymosi įstaigų studentų ir moksleivių komandos. 

 Turnyre negali  žaisti LKL, NKL, LMKL, LFF A lygos, LFF I lygos, BMTL, BVTL, LTF 

čempionatų ir užsienio profesionalių komandų žaidėjai, 2015-2016 m. ir/ar 2016-2017 m. 

sezone buvę įtraukti į šių komandų paraiškas ir sužaidę nors vienas oficialias rungtynes (įrašyti į 

rungtynių protokolą).  

 Varžybose dalyvauja mišrios sudėties komandos (žaidimo metu turi būti bent viena 

mergina). 

 Varžybos vykdomos 2 amžiaus grupėse : 1 STUDENTAI, 2 MOKSLEIVIAI 

 Komanda gali būti mišri, sudaryta iš moksleivių ir studentų. Tačiau tokiu atveju ji varžysis 

STUDENTŲ gupėje. 



 Varžybų dalyviai už savo sveikatą atsako patys. 

Turnyrų vykdymo sistema: Žaidžiama 2 minusų sistema.  

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę, atsižvelgę į dalyvaujančiųjų renginyje komandų skaičių keisti 

nuostatus. 

Nugalėtojų apdovanojimas: Turnyrų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami festivalio prizais ir 

medaliais.  

Išankstinė registracija: goda.mankute@lsu.lt 

Kontaktiniai asmenys:  

Lietuvos studentų sporto asociacija Eglė Žibinskaitė 861043776, el. paštas: studentusportas@gmail.com.,  

Lietuvos sporto universitetas Goda Mankutė 869607449, el. paštas: goda.mankute@lsu.lt 

 

KREPŠINIO 3X3 TURNYRAS 

Rungtynėms registruojami iki 4 žaidėjų. Rungtynių metu (aikštėje), komandų sudėtyje privalo būti 

nors 1 mergina. Registruoti galima ir daugiau nei 1. 

1. Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 2min. apšilimą.  

2. Metant monetą nustatoma komanda, kuri pradės žaidimą iš už  tritaškio linijos. Ji  turi pradėti savo 

ataką perdavimu.  

3. Įmetus kamuolį į krepšį, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri tęsia žaidimą kamuolio 

perdavimu iš už tritaškio linijos. Būtina atlikti bent vieną perdavimą, tik tada galima atakuoti krepšį. 

Pažeidus šią taisyklę metimas neįskaitomas ir  kamuolys perduodamas varžovui.  

4. Atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį, jis turi būti grąžintas už tritaškio linijos (perdavimas - 

nebūtinas).  

5. Kamuoliui patekus už aikštelės ribų arba teisėjui užfiksavus pražangą (ne metimo metu), kamuolys 

įmetamas iš už šoninės arba galinės linijos.  

6. Rungtynės pradedamos esant trims kiekvienos komandos žaidėjams. Rungtynių eigoje gali likti ir 

du komandos žaidėjai.  

7. Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. Jei nėra kuo pakeisti, 

komanda tęsia rungtynes dviese.  

8. 24 sekundžių kamuolio valdymo taisyklė netaikoma.  

Rezultatas 
1. Rungtynės vyksta iki 15 taškų arba 10 min.  

2. Jei 10 min. laikas baigėsi, nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi daugiau taškų. Jei rezultatas – 

lygus, komandų žaidėjai meta po 1 baudą (iš viso po 3 baudas kiekviena komanda). Jei ir tada neišaiškės 

nugalėtojas, komandos pakaitomis meta po viena baudą iki pirmos nepataikytos.  

3. Jei žaidimas vyksta iki 15 taškų, nugalėtojas turi turėti 2 taškų persvarą.  

4. Visi kamuoliai, įmesti už tritaškio linijos vertinami 2 taškais. Jei iš arčiau – 1 taškas. Tai nustato 

rungtynių teisėjas.  

5. Visos rungtynės  žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. Jeigu kuri nors komanda būna 

nepasiruošusi žaisti paskirtu laiku,  jai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:2. 

Pražangos 
1. Jei pražanga padaryta metimo metu, skiriami 1 arba 2 baudos metimai.  
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2. Jei žaidėjui metant į krepšį varžovai prasižengia, o kamuolys įkrenta į krepšį, metimas užskaitomas 

ir kamuolys paliekamas valdyti tai pačiai komandai. Jis įmetamas iš už tritaškio linijos.  

3. Jei pražanga – nesportinė, metami 1 arba 2 baudos metimai ir dar kamuolys atitenka tai pačiai 

komandai. Techninė pražanga – 1 baudos metimas ir kamuolio valdymas.  

4. Žaidėjas, padaręs dvi nesportines pražangas, šalinamas iš aikštelės iki rungtynių pabaigos.  

5. Komandai surinkus 4 pražangas, kiekviena kita pražanga baudžiama baudos metimu.  

Pastaba. Visose čia neaprašytose žaidimo situacijose teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles. 

 

FUTBOLO 6X6 TURNYRAS 

1. Rungtynių trukmė – 10 min. Žaidžiama 6x6 (įskaitant vartininką). Žaidėjų keitimas neribojamas.  

2. Registruoti galima iki 8 žaidėjų. Rungtynių metu (aikštėje),  komandų sudėtyje privalo būti 

nors 1 mergina. Registruoti galima ir daugiau nei 1. 

3. Žaidžiama be nuošalių.  

4. Kamuoliui išriedėjus už šoninės linijos, žaidimą atnaujina priešininkų komandos žaidėjas, 

spirdamas kamuolį koja. Žaidimas atnaujinamas iš tos vietos, kur kamuolys paliko aikštę. 

5. Kamuoliui išriedėjus už galinės linijos, žaidimą atnaujina priešininkų komandos vartininkas, 

mesdamas kamuolį į aikštę ranka.  

6. Kamuoliui išriedėjus už galinės linijos nuo savos komandos žaidėjo, priešininkų komanda gauna 

tašką, surinkus penkis taškus skiriamas 9 metrų baudinys. 

7. Rungtynėms vadovauja vienas aikštės teisėjas, kurį skiria varžybų organizatorius.  

8. Draudžiama žaisti žaidėjams, neturintiems teisės dalyvauti rungtynėse, komandai pažeidus šį 

punktą užskaitomas pralaimėjimas 0:3.  

9. Žaidėjas gavęs geltoną kortelę, šalinamas 3 minutėms iš varžybų. Jei varžovai pelno įvartį, 

žaidėjas gali grįžti į aikštę nesibaigus nuobaudos laikui.  

10. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš rungtynių. Taip pat privalo praleisti sekančias 

rungtynes.  

11. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis yra mušami 9 metrų baudiniai. Iš kiekvienos komandos po 3 

žaidėjus. 

12. Esant nedideliam komandų skaičiui varžybos bus vykdomos grupėse. Grupės varžybose už pergalę 

skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaimėjimą - 0 taškų. Komandų užimamos vietos grupėse 

nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem ar daugiau komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę 

vietą grupėje lems (eilės tvarka): a) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; b) didesnis įmuštų 

įvarčių skaičius; c) didesnis pergalių skaičius; Atkrintamųjų varžybų stadijoje, rungtynėms pasibaigus 

lygiosiomis yra mušami 9 metrų baudiniai. Iš kiekvienos komandos po 3 žaidėjus. 

 

TINKLINIO 3X3 TURNYRAS 

Rungtynėms registruojami iki 4 žaidėjų. Rungtynių metu (aikštėje), komandų sudėtyje privalo būti 

nors 1 mergina. Registruoti galima ir daugiau nei 1. 

 

Žaidžiama pagal oficialias tinklinio taisykles, patvirtintas FIVB. 

Rungtynes laimi komanda laimėjusi du setus. Seto laimėjimo taisyklės bus paskelbtos rungtynių dieną, 

atsižvelgiant į dalyvaujančių komandų skaičių. 


