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2018 METŲ ATVIRŲ LIETUVOS MOKINIŲ REGBIO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. 2018 m. atvirų Lietuvos mokinių regbio pirmenybių (toliau – pirmenybės) nuostatai 

reglamentuoja pirmenybių tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo jose 

tvarką. 

1.2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras) ir Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubas „Ąžuolas“. 

 

II. RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Pirmenybių tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir 

kilnaus elgesio nuostatas. 

2.2. Uždaviniai:  

2.2.1. populiarinti regbio sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas jiems tobulėti; 

2.2.2. išaiškinti pajėgiausius sportininkus atskirose amžiaus grupėse. 

 

III. DALYVIAI 

 

3.1 Jaunučiai, „A“ grupė (gim. 2003–2004): 

3.1.1. kiekvienoje komandoje žaidžia po 12 žaidėjų; 

3.1.2. rungtynės nutraukiamos, jei aikštelėje lieka tik 10 žaidėjų: 

3.1.2.1. komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:30; 

3.1.3. rungtynių metu leidžiama negrįžtamai keisti 5 žaidėjus; 

3.1.4. komandos žaidžia kamuoliu Nr. 5;  

3.1.5. grumtynėse grumiasi 5 žaidėjai.  

3.2. Jaunučiai, „B“ grupė (gim. 2005–2006 m.): 

3.2.1. kiekvienoje komandoje žaidžia po 8 žaidėjus; 

3.2.2. rungtynės nutraukiamos, jei aikštelėje lieka tik 6 žaidėjai: 

3.2.2.1. komandai, įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:30; 

3.2.3. rungtynių metu leidžiama negrįžtamai keisti 3 žaidėjus; 

3.2.4. komandos žaidžia kamuoliu Nr. 4; 

3.2.5. Grumtynėse grumiasi 3 žaidėjai. 

3.3. Vaikai, „C“ grupė (gim. 2007–2008 m.): 

3.3.1. kiekvienoje komandoje žaidžia po 8 žaidėjus; 

3.3.2. rungtynės nutraukiamos, jei aikštelėje lieka tik 6 žaidėjai: 

3.3.2.1. komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:30; 

3.3.3. rungtynių metu leidžiama negrįžtamai keisti 3 žaidėjus; 

3.3.4. komandos žaidžia kamuoliu Nr.3; 

3.3.5. skiriamųjų grumtynių ir užribio vietoje kamuolį įžaidžia neprasižengusi komanda. 



3.4. Pirmenybėse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) savivaldybių, užsienio 

klubai ir komandos.  

 

IV. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

APDOVANOJIMO TVARKA 

 

4.1. Pirmenybės vyks 2018 m. rugsėjo 22-23 d.  

4.2. Pirmenybės vykdomos etapais:  

4.2.1. pirmojo etapo varžybos vykdomos pogrupiuose; 

4.2.2. antras etapas – finalinės varžybos. 

  

4.3. Priklausomai nuo atvykusių komandų skaičiaus varžybų vykdymo sistemą nustato 

vyriausiasis teisėjas. Maksimali vienos dienos žaidimo trukmė vienai komandai – 60 minučių.  

4.4. Varžybos vykdomos pagal tarptautines taisykles, pritaikius apribojimus mini regbiui.  

4.4.1. Jaunučiai „A“: 

4.4.1.1. grumtynės konkurencinės, dalyvauja penki žaidėjai, galima stumti 1 m; bausmė laisvas 

smūgis; 

4.4.1.2. antros linijos žaidėjams draudžiama kelti kamuolį skiriamose grumtynėse; bausmė 

laisvas smūgis; 

4.4.1.3. smūgiuoti koja galima tik savo aikštės pusėje; bausmė laisvas smūgis;  

4.4.1.4. užribis konkurencinis, kelti draudžiama – bausmė laisvas smūgis; 

4.4.1.5. minimalus atstumas metant iš užribio 3 m; 

4.4.1.6. minimalus žaidėjų skaičius užribyje – du žaidėjai; 

4.4.1.7. už nuobaudas žaidėjai šalinami iš aikštės dviem minutėms, keisti pašalintą žaidėją 

draudžiama. 

4.4.2. Jaunučiai „B“: 

4.4.2.1. grumtynės nekonkurencinės, dalyvauja trys žaidėjai; 

4.4.2.2. smūgiuoti koja galima tik savo aikštės pusėje; bausmė laisvas smūgis;  

4.4.2.3. užribis konkurencinis, kelti draudžiama – bausmė laisvas smūgis; 

4.4.2.4. minimalus atstumas metant iš užribio 3 m; 

4.4.2.5. minimalus žaidėjų skaičius užribyje – du žaidėjai; 

4.4.2.6. už nuobaudas žaidėjai šalinami iš aikštės dviem minutėms, keisti pašalintą žaidėją 

draudžiama. 

4.4.3. Vaikai „C“: vaikų grupė žaidžia pagal 2015 m. Lietuvos vaikų regbio pirmenybių 

nuostatuose numatytas taisykles. 

4.5. Aikštės matmenys: „A“ grupė žaidžia 60 x 40 metrų aikštėje, „B“ grupė – 60 x 30 metrų 

aikštėje (skersai pilnų matmenų aikštės), „C“ grupė – 60 x 28 metrų aikštėje (skersai pilnų matmenų 

aikštės).  

4.6. Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos komandiniais prizais – taurėmis, 

diplomais ir medaliais: „A“ grupės – 17 dalyvių ir treneris, „B“ grupės – 11 dalyvių ir treneris, „C“ 

grupės – 11 dalyvių ir treneris. 

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

5.1. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 2, už pralaimėjimą – 1, už neatvykimą – 0.  

5.2. Pirmenybes laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų.  

5.3. Komandoms surinkus po lygiai taškų, nugalėtojai nustatomi eilės tvarka:  

5.3.1. tarpusavio rungtynėse iškovoti taškai;  

5.3.2. bendras tarpusavio rungtynių įvarčių skirtumas;  



5.3.3. visų pirmenybių įvarčių skirtumas;  

5.3.4. bendras prispaudimų skaičius.  

5.5. Esant lygiems minėtiems rodikliams, nugalėtojai nustatomi traukiant burtus.  

 

VI. KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

6.1. Pirmenybes vykdanti komanda privalo:  

6.1.1. paruošti žaidimo aikštelę pagal reikalavimus, nurodytus 4.5 punkte;  

6.1.2. pateikti 2 žaidimui tinkamus kamuolius, skirtus kiekvienai amžiaus grupei;  

6.1.3. užtikrinti medicininį aptarnavimą. 

 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA  

 

7.1. Prieš pirmenybes komandos vadovai teisėjų kolegijai pateikia vardinės paraiškos originalą, 

kuriame nurodyta žaidėjo gimimo data, licencijos numeris, mokymosi įstaiga ir yra galiojanti gydytojo 

viza. Komandai, nepateikusiai paraiškos su šiais privalomais duomenimis, varžybose dalyvauti 

neleidžiama. Kiekvienas žaidėjas turi pateikti licenciją arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(vaiko kelionės dokumentas, pasas arba asmens tapatybės kortelė). Nepateikus asmenį patvirtinančio 

dokumento arba licencijos, žaidėjui draudžiama dalyvauti varžybose.  

7.2. Dėl papildomos informacijos kreiptis į pirmenybių vyriausiąjį teisėją Giedrių Naraką tel. 8 

37 314471, mob. tel. 868585197. 

 

VIII. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

8.1. Dalyvių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti įstaiga.  

8.2. Išlaidas, susijusias su pirmenybių organizavimu (stadionas, aikščių paruošimas ir pan.), 

apmoka varžybų šeimininkai. 

8.3. Teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka Centras. 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Kiekviena komanda į turą atsiveža po vieną teisėją. Rungtynių teisėjus skiria pirmenybių 

vyriausiasis teisėjas. 

9.2. Sportininkų vadovai atsako: 

9.2.1. už dokumentų pateikimą;  

9.2.2. už dalyvių saugumą kelionės ir pirmenybių metu; 

9.2.3. už tinkamą mokinių elgesį pirmenybių ir laisvalaikio metu. 

9.3. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti pirmenybių vykdymo vietą ir datą. 

 

 

__________________________ 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Jekaterina Levickė, tel. mob. 8 68396344,  

el. paštas jekaterina.levickė@lmnsc.lt 
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