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NACIONALINĖS IV-OSIOS TAU UNIVERSIADOS 2020  

SPORTINIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI 

       
I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau – Varžybų 

organizatorius) tvirtina Nacionalinės TAU universiados (toliau – Universiada) sportinių varžybų (toliau – 

Varžybos) nuostatus.  

II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – skleisti sveiką gyvenseną ir pozityvų mąstymą, žinias apie judėjimo naudą sveikatai.  

3. Uždaviniai: 

3.1. skatinti vyresniuosius suaugusiuosius nuolat sportuoti; 

3.2. išsiaiškinti atskirų sporto rungčių geriausias komandas ir / ar sportininkus; 

3.3. skatinti šalies Trečiojo amžiaus universitetų (toliau – TAU) vyresniųjų suaugusiųjų 

tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

III. SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 
 

4. Nacionalinę IV TAU universiadą organizuoja, sportinių ir pramoginių žaidimų aikšteles 

paruošia, aprūpina reikiamu inventoriumi ir vykdo Universiados organizatorius. 

5. Už sporto rungčių organizavimą atsakingas Anicetas Savickas, Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriaus vedėjas (kontaktinis tel. 8 698 87 203). 

 

IV. SKYRIUS 

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 

6. Nacionalinės IV TAU universiados data – 2020 m. liepos mėn. 2–3 d.  

7. Vieta – Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadionas (Radvilų g. 8, Radviliškis). 

8. Komandų registracijos tvarka: 

8.1. pageidaujantys dalyvauti universiadoje iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikia paraišką el. paštu 

gailute@ugdcentras.lt; 

8.2. Į Universiadą atvykusios komandos pristato raštišką bendrą paraišką (priedas 1). 

 

V. SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

9. Šalies TAU vyresnieji suaugusieji. Pageidautina, kad kiekviena komanda turėtų vienodą 

aprangą (marškinėlius). Atidarymo ir uždarymo metu gali naudoti ir kitokią savo atributiką (vėliavą, 

emblemą ir kt.).  

10. Kiekvieno miesto, rajono TAU gali atstovauti tik viena komanda, kurią sudaro iki 8 vyrų ir 8 

moterų bei iki 10 sirgalių. 

11. Komanda sudaroma tik iš TAU vyresniųjų suaugusiųjų.  

12. Komandos atstovai gali varžytis ir keliose rungtyse, jei tai leidžia varžybų tvarkaraštis. 

mailto:gailute@ugdcentras.lt


13. Dalyvių amžius nuo 60 metų.  

 

VI. SKYRIUS 

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS 

 

14. Vykdomos šių sporto šakų varžybos:  

14.1. Hel-pongas;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris. 

Žaidimo eiga: stalo teniso rakete iš 3,5 m. atstumo į statinaitę smūgiuojami 6 lauko teniso 

kamuoliukai, iš dviejų A ir B padėčių. 

Vertinimas: komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą taškų skaičių.  

14.2. Krepšinio baudų metimas;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris.  

Žaidimo eiga: metama 10 baudos metimų. 

Vertinimas: komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą taškų skaičių. 

13.3. Šachmatai ; 

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris. 

Žaidimo eiga: žaidimo laikas 10 min. Blic turnyras, vyrai ir moterys žaidžia bendrame turnyre. 

Rezultatai išvedami atskirai vyrams ir moterims, žaidžiama šeši turai. 

Vertinimas: nugalėtojas nustatomas individualiai pagal surinktą taškų skaičių.  

14.4. Šaškės;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris. 

Žaidimo eiga: žaidimo laikas 10 min., vyrai ir moterys žaidžia bendrame turnyre. Rezultatai 

išvedami atskirai vyrams ir moterims, žaidžiama šeši turai. 

Vertinimas: nugalėtojas nustatomas individualiai pagal surinktą taškų skaičių.  

14.5. Smiginis;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris. 

Žaidimo eiga :komandinės varžybos, mėtomos trys strėlytės 6 kartus. 

Vertinimas: komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą taškų skaičių. 

14.6. Stalo tenisas;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris. 

Žaidimo eiga: dalyviai skirstomi į pogrupius. Setas žaidžiamas iki 11 taškų, partija iki 2-iejų 

laimėtų setų. 

Vertinimas: individualus. Nugalėtoju skelbiamas surinkęs daugiausiai taškų. 

14.7. Plaukimas;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris.  

Žaidimo eiga: vyrai plaukia 50 m, moterys – 25 m., bet kokiu pasirinktu stiliumi, startas 

vandenyje (turėti maudimosi aprangą, plaukimo kepuraites ir plaukiojimo akinius). 

Vertinimas: Individualus pagal geriausiai pasiekią laiką.  

14.8. Petankė;  

Komandos sudėtis – 1 vyras, 1 moteris.  

Žaidimo eiga: komandos skirstomos į pogrupius. Komanda surinkusi 13 taškų tampa nugalėtoja. 

Vertinimas: nugali komanda iškovojusi daugiausia pergalių.  

15. Varžybas vykdo vyriausiasis teisėjas ir atskirų rungčių teisėjai.  

16. Sporto šakų (varžybų ar rungtynių) grafikas bus skelbiamas pasibaigus komandų 

registravimo laikui. 

17. Taškų skaičiavimas. Nustatant bendrąją komandinę vietą taškai skaičiuojami tokia tvarka: 

17.1.   I vieta – 12 taškų; 

17.2.  II vieta – 10 taškų; 

17.3. III vieta –  8 taškai; 

17.4. IV vieta –  7 taškai; 

17.5.  V vieta –  6 taškai; 



17.6.  VI vieta –  5 taškai; 

17.7. VII vieta –  4 taškai; 

17.8.VIII vieta –  3 taškai; 

17.9.  IX vieta –  2 taškai; 

17.10.  X vieta – 1 taškas. 

 

VII. SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 
 

18. Komanda iškovojusi daugiausia pergalių bendrakomandinėje įskaitoje, apdovanojama 

pereinamąja taure. Komandinėse rungtyse komandos iškovojusios I–III vietas, bus apdovanojamos 

taurėmis ir diplomais. 

19. Individualiuose rungtyse nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais ir diplomais.  

 

 

 

VIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Universiados organizatoriai, atsižvelgdami į dalyvaujančių renginyje komandų skaičių, 

pasilieka teisę pakeisti nuostatų atskirus punktus.  
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Priedas 1 

NACIONALINĖS IV-OSIOS TAU UNIVERSIADOS SPORTINIŲ VARŽYBŲ  

KOMANDINĖ / VARDINĖ PARAIŠKA 
 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Gimimo 

data 

Miestas, 

rajonas 
Rungtis 

Dalyvio 

parašas* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

Komandos vadovas                                                                  

_______________________________________ 

                                                            (vardas, pavardė parašas) 

 *Dalyvaudamas Nacionalinės universiados sportinėse varžybose 2020 m. liepos 2–3 d. Radviliškyje 

parašu patvirtinu savo atsakomybę dėl rizikos sveikatai ir saugumui.  

 


