7 priedas

LIETUVOS SPORTO ŠAKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO RODIKLIŲ
ĮVERTINIMO SUTARTINIAIS TAŠKAIS PRINCIPAI
Siekiant tinkamai įvertinti kiekvienos sporto šakos pažangą yra vertinami atskirų sporto šakų
sportininkų, komandų sportiniai laimėjimai svarbiausiose varžybose – laimėti apdovanojimai ir
užimtos kitos aukštos vietos.
1. Kiekvieno sportininko ir komandos sutartiniai taškai už dalyvavimą svarbiausiose varžybose
apskaičiuojami pagal formulę:
T = R x N/V,
čia:

T – sutartiniai taškai
R – sporto varžybų svarbos koeficientas
N – dalyvių skaičius rungtyje, svorio kategorijoje, valčių klasėse. Komandinėse
rungtyse ir sportiniuose žaidimuose įskaitomas tiesioginių atrankos varžybų dalyvių
skaičius jei nebuvo patekta į pagrindines finalines varžybas.
V – užimta sportininko, komandos galutinė vieta (atsižvelgiant ir į atitinkamas
atrankos varžybas kartu).
Pastaba:Tiesioginės atrankos sporto varžybos yra tos, po kurių komanda patenka į finalines
varžybas.
2. Individualiųjų rungčių sportininkams sutartiniai taškai apskaičiuojami pagal formulę. Komandų
(sudaro 2 ir daugiau sportininkų) ir sportinių žaidimų komandų pagal formulę gauti taškai
dauginami iš rungtyje dalyvaujančios pagrindinės komandos ar žaidimų komandos registruotų
konkrečioms rungtynėms dalyvių skaičiaus.
3. Tose pačiose varžybose, tiems patiems individualiųjų ir komandinių rungčių sportininkams,
sutartiniai taškai skaičiuojami tik dvejose rungtyse (išskyrus olimpines sporto šakas ir rungtis).
4. Tose pačiose varžybose vienoje svorio kategorijoje ar rungtyje, įskaitomas tik geriausias
rezultatas (išskyrus olimpines sporto šakas ir rungtis).
5. Sutartiniai taškai pagal formulę skaičiuojami visų sporto šakų individualiųjų ir komandinių
rungčių sportininkams (komandoms), aplenkusiems trečdalį varžovų. Jeigu sportininkų ar komandų
varžybų rezultatai nepatenka tarp tų, kuriems pagal formulę skaičiuojami sutartiniai taškai,
kiekvienas Lietuvos sportininkas įvertinamas 1 tašku (išskyrus olimpines sporto šakas ir rungtis).
5.1. Sporto varžybų svarbos koeficientai:
5.1.1. olimpinių žaidynių
- 24
5.1.2. jaunimo olimpinės žaidynės
-6
5.1.3. pasaulio čempionatų:
- suaugusiųjų
- 16
- jaunimo
-5
- jaunių
-3
5.1.4. Europos čempionatų ir pasaulio sporto žaidynių:
- suaugusiųjų
-8
- jaunimo
-3
- jaunių
-2
5.1.5. Universiadų, Ikariadų, Europos žaidynių,
pasaulio šachmatų ir šaškių olimpiadų
-6
5.1.6. pasaulio studentų, kariškių čempionatų ir žaidynių
-3
5.1.7. Europos jaunių olimpinio festivalio
-2
5.1.8. Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynių,
- 1,5
olimpinių sporto šakų neolimpinių rungčių čempionatų,
1

pasaulio sporto žaidynių rungčių, neįeinančių į žaidynių
programą, sporto šakų (visų amžiaus grupių),
kurių per metus rengiami dveji čempionatai (pvz., dar ir uždarų patalpų),
čempionatų rengiamų neakivaizdiniu būdu, šachmatų ir šaškių rungčių neįeinančių į
olimpiadų programas.
6. Skatinamieji koeficientai už laimėtas aukštas vietas svarbiausiose varžybose:

Laimėtos
vietos
I vieta
II vieta
III vieta
IV vieta
V vieta
VI vieta
VII vieta
VIII vieta

Olimpinės
žaidynės
5,0
4,7
4,4
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0

Koeficientai už vietas
Pasaulio čempionatai
Pasaulio sporto
(visos amžiaus
žaidynės, Europos
grupės) Jaunimo
čempionatai (visos
olimpinės žaidynės
amžiaus grupės)
2,0
1,5
1,7
1,4
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1

Universiados,
Ikariada,
Europos
žaidynės
1,3
1,2
1,1

7. Papildomos nuostatos:
7.1.Jei einamaisiais metais kompleksiniai renginiai, pasaulio ir Europos čempionatai
nevyko, skaičiuojami paskutinių įvykusių renginių rezultatai.
7.2.Toms sporto šakoms, kurių pasaulio ar Europos suaugusiųjų čempionatai oficialiai
nevykdomi, skaičiuojami Taurių varžybų galutiniai rezultatai.
7.3.Komandiniai rezultatai įskaitomi tik tie, kur varžomasi dėl vietos nesumuojant
individualių sportininkų vietų (už kurias jau buvo įvertinta individualiai).
8.Sportinių žaidimų komandų sudėtis (žaidėjai) tarptautinėse varžybose:
8.1. Krepšinis
8.2. Futbolas
salės futbolas
8.3. Rankinis
paplūdimio rankinis
8.4. Vandensvydis
mini vandensvydis
8.5. Beisbolas
softbolas (moterų beisbolas)
8.6. Ledo ritulys
8.7. Tinklinis
paplūdimio tinklinis
8.8. Žolės riedulys
salės riedulys
8.9. Regbis
7x7

12 žaidėjų
18 žaidėjų
12 žaidėjų
16 žaidėjų
10 žaidėjų
15 žaidėjų
7 žaidėjai
22 žaidėjai

(5 aikštėje)
(11 aikštėje)
(5 aikštėje)
(7 aikštėje)
(5 aikštėje)
(7 baseine)
(4 baseine)
(9 aikštėje)

23 žaidėjai
12 žaidėjų
2 žaidėjai
18 žaidėjų
12 žaidėjų
23 žaidėjai
12 žaidėjų

(6 aikštėje)
(6 aikštėje)
(2 aikštėje)
(11 aikštėje)
(6 aikštėje)
(15 aikštėje)
(7 aikštėje)
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