LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJA
Bendrieji Lietuvos žmonių su fizine negalia čempionatų nuostatai.
Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti įvairias sporto šakas tarp fizinę negalią turinčių žmonių kaip vieną iš pagrindinių reabilitacijos, mobilumo
ugdymo ir sveikatos stiprinimo priemonių, skatinti reguliariai treniruotis.
2. Gerinti sportinius rezultatus, kelti sportininkų meistriškumą.
3. Išaiškinti Lietuvos žmonių su fizine negalia įvairių sporto šakų čempionus, sudaryti rinktines komandas.
4. Palaikyti draugiškus ryšius su užsienio šalių sportininkais.
Vieta ir laikas
Lietuvos žmonių su fizine negalia 2019 m. Lietuvos čempionatai ir varžybos vykdomi Lietuvos Respublikoje. Galutinį
sprendimą dėl čempionato vykdymo priima LNSF vykdomasis komitetas.Vieta ir laikas nurodyti Lietuvos neįgaliųjų
sporto federacijos metiniame kalendoriuje, kuris patvirtintas vykdomojo komiteto posėdyje 2019 01 09.
Lietuvos žmonių su fizine negalia įvairių sporto šakų atviruose čempionatuose gali dalyvauti Lietuvos neįgaliųjų sporto
federacijos nariai, užsienio šalių sportininkai, kitų organizacijų sportininkai, turintys nugaros ir (arba) galvos smegenų
pažeidimus, amputuotas galūnes bei kitus fizinius trūkumus, susijusius su judėjimo aparato sutrikimais. Sportininkai
nepriklausantys neįgaliųjų sporto klubams, dalyvavimo išlaidos (maitinimo ir nakvynės) nepadengiamos. Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacija, klubų dalyvavimui Lietuvos žmonių su fizine negalia įvairių sporto šakų atviruose
čempionatuose nustato dalyvavimo kvotas, už kurias federacija apmoka po 8 Eur. maitinimo išlaidas sportininkams ir
lydintiesiems (jeigu čempionatas vyksta dvi dienas), po 6 Eur. (jeigu čempionatas vyksta viena diena) ir nakvynės
išlaidas, tačiau papildomai apmoka vaikams iki 18 metų ir moterims (biliardas ir šachmatai). Klubai į čempionatus gali
siųsti neribotą sportininkų skaičių, patiems apmokant dalyvavimo išlaidas (maitinimo ir nakvynės). Jei klubai viršija
nustatytą kvotą - už kiekvieną papildomą sportininką moka patys. Jeigu rungtyje dalyvauja mažiau kaip 4 sportininkai
nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami tik diplomais.
Sportininkai turi turėti sportinę aprangą ir vadovautis sportinės etikos taisyklėmis, kitaip bus diskvalifikuoti. „Už
viešosios tvarkos pažeidimą varžybų vykdymo metu“ varžybų dalyviams taikyti šias nuobaudas:
1. Įspėjimas.
2. Pašalinimas iš varžybų.
3. Diskvalifikavimas iki 2 metų.
Jeigu delegacijos sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 sportininkai vežimėliuose – gali būti papildomas lydintis asmuo (tik
sveikas, galintis padėti neįgaliąjam. Varžybose dalyvauti negali).
Dokumentai
Vadovai, technines paraiškas dalyvauti Lietuvos žmonių su fizine negalia čempionatuose, federacijai pateikia likus
penkioms dienoms iki čempionatų pradžios. Paraiškoje nurodyti sportinę klasifikaciją, adresą ir darbingumo procentą.
Pavieniai sportininkai ir komandų vadovai, atvykę dalyvauti čempionatuose arba kitose varžybose, mandatinei komisijai
pateikia paraišką su gydytojo viza bei asmenį liudijančius dokumentus. Jeigu nenustatyta arba abejojama dėl klasės,
sportininkas turi prieš savaitę atsiusti į Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, medicininius dokumentus (forma Nr.27)
patvirtinančius jo ligą.
Protestai
Jeigu kurios nors komandos atstovai yra nepatenkinti teisėjų priimtu sprendimu, jie gali paduoti protestą. Protestai
paduodami raštu ne vėliau kaip praėjus vienai valandai po rungtynių arba kito įvykio, kurio metu, padavusiųjų protestą
manymu, buvo priimtas neteisingas jų atžvilgiu sprendimas. Paduodant protestą yra mokamas 15,00 Eur. užstatas.
Protestas yra paduodamas varžybų vyriausiam teisėjui. Protestą svarsto: čempionato vyriausias teisėjas, Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacijos prezidento paskirtas asmuo už šių varžybų organizavimą ir vienas iš Lietuvos neįgaliųjų
sporto federacijos vykdomojo komiteto narių. Patenkinus protestą užstatas grąžinamas protesto pateikėjui. Nepatenkinus
protesto užstatas įskaitomas į Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos sąskaitą.
Finansavimas
Lietuvos žmonių su fizine negalia įvairių sporto šakų čempionatų ir kitų varžybų, kurias Lietuvoje organizuoja federacija,
organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija. Kelionės išlaidas apmoka sporto klubai.
Organizacijos, kurios nėra Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos nariai visas išlaidas padengia iš savų lėšų, bei taikomas
papildomas startinis mokestis – 5 Eur. (be maitinimo) ir 10 Eur. (su maitinimu). Tarptautinių turnyrų kurias Lietuvoje
organizuoja federacija, organizavimo, vykdymo ir kelionės išlaidas apmoka Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija.

ATSKIRŲ LIETUVOS ŽMONIŲ SU FIZINE NEGALIA ČEMPIONATŲ NUOSTATAI
ATVIRAS BILIARDO-PULO ČEMPONATAS
Dalyviai
Fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje: stovinčiųjų ir vežimėlių klasėse 1 sportininkas nuo klubo,
treneris arba lydintysis. Papildomai šių klubų sportininkai pagal 2018 m. čempionato reitingus.
Stovinčiųjų klasė:
„Siekis“ – 3
„Entuziastas“ – 2
„Vilnis“ – 1
„Feniksas“ – 1
„Žuvėdra“ – 1
Moterų skaičius neribojamas. Jeigu čempionate dalyvauja ne mažiau kaip 4 moterys, jos žaidžia atskiroje įskaitoje. Jeigu
delegacijos sudėtyje yra ne mažiau kaip du sportininkai vežimėliuose – gali būti papildomas lydintis asmuo (tik sveikas,
galintis padėti neįgaliąjam. Varžybose dalyvauti negali). Čempionatas individualus. Vykdomas pagal tarptautines biliardo
taisykles atskirai tarp stovinčiųjų ir judančių vežimėliais (Pulas - 8). Laiko limitą smūgiui atlikti ir vykdymo sistemą
nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių.
Apdovanojimai
Visų grupių prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Čempionato organizatoriai gali
apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis dovanomis čempionato nugalėtojus ir kitus
sportininkus.
ATVIRAS PLAUKIMO ČEMPIONATAS
Dalyviai
Plaukimo čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4 – sportininkai (jeigu yra
sportininkų, vykdančių Europos normatyvą, jie ir jų treneriai čempionate dalyvauja papildomai), vaikų ir jaunių iki 18
metų skaičius neribojamas, vadovas arba treneris. Jeigu delegacijos sudėtyje yra ne mažiau kaip du sportininkai, judantys
tik vežimėliais, gali būti papildomas lydintis asmuo, padėsiantis neįgaliesiems. Bus vykdomos Europos čempionato
rungtys.
Visų klasių dalyvių rezultatams taikomas taškų skaičiavimas: į protokolą įrašomas tikrasis laikas, pasiektas plaukiant bet
kurį nuotolį ir galutinis rezultatas (taškai).
Programa
1. 50 m l./st. (S1 – S10)
2. 100 m l./st. (S1 –S10)
3. 200 m l./st. (S2 - S5)
4. 400 m l./st/ (S6 – S10)
4. 50 m nugara (S1 – S5)
5. 100 m nugara (S1 – S10)
6. 50 m krūtinė (SB2 – SB3)
7. 100 m krūtinė (SB4 – SB9)
8. 50 m peteliškė (S5 – S7)
9. 100 m peteliškė (S8 – S10)
10. 150 m kompleksinis (SM3 – SM4)
11. 200 m kompleksinis (SM5 – SM10)
Apdovanojimas
Čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Jeigu rungtyje dalyvauja
mažiau kaip 4 sportininkai nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami tik diplomais
Čempionato organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis dovanomis
čempionato nugalėtojus ir kitus sportininkus.

ATVIRAS TINKLINIO (SĖDINT) ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Komandų sudėtis gali būti mišri. Delegacijos sudėtyje 10
sportininkų, treneris ir vadovas. Viso:12 žmonių. Aikštelėje vienu metu gali žaisti: 5 neįgalieji ir 1 sveikas žaidėjas.
Sporto klubai gali išstatyti neribotą komandų skaičių, tačiau kiekvienoje komandoje turi būti ne mažiau kaip 7
sportininkai. Čempionate iš vieno sporto klubo dalyvaujant dviem komandoms, jos būtinai tarpusavyje susitinka pirmame
rate.
Bet kuriame čempionato etape leidžiama prisijungti ir dalyvauti naujoms komandoms. Komandą galima papildyti naujais
žaidėjais, nedalyvavusiais ankstesniuose čempionato turuose. Sportininkai čempionato metu negali pereiti iš vienos
komandos į kitą. Čempionatas vykdomas dviem turais.
Komandai pavėlavus 15 minučių, užskaitomas pralaimėjimas.
Nugalėtojų nustatymas
Čempionatas vykdomas ratų sistema. Žaidžiama iki 3 laimėtų partijų (iki 25 tšk.). Komandai už pergalę skiriami 2 taškai,
už pralaimėjimą – 1 tšk. Komandai neatvykus žaisti rungtynių arba palikus aikštę be pateisinamos priežasties nesibaigus
rungtynėms, skiriama 0 taškų. Apie komandų, neatvykusių žaisti rungtynių arba palikusių aikštę be pateisinamos
priežasties nesibaigus rungtynėms, tolesnį dalyvavimą čempionate sprendžia varžybų vyr. teisėjas, Lietuvos neįgaliųjų
sporto federacijos prezidento paskirtas asmuo, atsakingas už čempionato organizavimą ir vienas iš Lietuvos neįgaliųjų
sporto federacijos vykdomojo komiteto narių. Komanda nugalėtoja nustatoma, susumavus dviejų turų rezultatus.
Jeigu dvi ir daugiau komandų iškovoja vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai:
1. Turinčiai geresnį laimėtų ir pralaimėtų partijų skirtumą tarp visų čempionate dalyvavusių komandų
2. Turinčiai geresnį tarpusavio susitikimų santykį
3. Turinčiai geresnį tarpusavyje laimėtų ir pralaimėtų partijų skirtumą
4. Turinčiai geresnį taškų skirtumą tarpusavyje žaistuose susitikimuose
5. Laimėjusiai papildomą susitikimą.
Apdovanojimai
Komanda nugalėtoja apdovanojama pirmo laipsnio diplomu ir taure. Komandos nariai ir treneris apdovanojami pirmojo
laipsnio diplomais ir medaliais. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojusios komandos apdovanojamos atitinkamo laipsnio
diplomais, o komandų nariai ir treneris – diplomais ir medaliais.
Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis
nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS PAPLŪDIMIO TINKLINIO ( SĖDINT) ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Komandos sudėtis gali būti mišri. Delegacijos sudėtyje 3
sportininkai, treneris arba vadovas. Klubas gali išstatyti neribotą skaičių komandų, tačiau kiekvienoje komandoje turi būti
2 fizinę negalią turintys sportininkai ir 1 sveikas žaidėjas. Čempionato vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į dalyvaujančių komandų skaičių.
Apdovanojimai
Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, diplomu ir medaliais, komandos - prizininkės atitinkamai apdovanojamos
diplomais ir medaliais.
Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis
nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS
Dalyviai ir vykdymo tvarka
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai - vyrai po vieną nuo klubų ir papildomai šių klubų
sportininkai pagal 2018 m. čempionato reitingus:
„Vilnis“ – 2
„Siekis“ - 2
„Draugystė“ – 2
„Entuziastas“ – 1
„Santaka“ – 1
Moterų skaičius neribojamas. Jei moterų daugiau negu 4, žaidžiama atskiroje grupėje. Čempionatas individualus
vykdomas šveicariška sistema. Reglamentas nustatomas prieš prasidedant varžyboms mandatinės komisijos metu.
Dalyvių skaičius žaibo čempionate neribojamas.
Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Užimtos vietos nustatomos pagal:
1. Didesnį surinktų taškų skaičių.
2. Surinkus vienodai taškų papildomi rodykliai bus paskelbti prieš varžybų pradžia.
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio taurėmis, medaliais ir diplomais. Čempionato organizatoriai
gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS STALO TENISO ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4 sportininkai ir 1 treneris arba
vadovas. Sportininkų vežimėliuose ir moterų skaičius neribojamas. Esant delegacijos sudėtyje ne mažiau kaip dviem
sportininkams, judantiems tik vežimėliais, gali būti ir lydintysis, padėsiantis neįgaliesiems. Čempionatas vykdomas
visoms klasėms vienu metu. Jeigu klasėje nėra 4 sportininkų, klasės jungiamos. Vykdoma individualus, dvejetų ir
absoliutus čempionatai. Dvejetai gali būti mišrūs ir jungtinės komandos. Susitikimų skaičių nustato teisėjų kolegiją.
Nugalėtojų nustatymas
Individualus vykdomas ratų sistema. Žaidžiama iki 3 laimėtų partijų, už pergalę skiriant – 2 taškus, už pralaimėjimą – 1
taškas.
Dvejetų varžybų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgiant į dvejetų skaičių. Dvejetų čempionatas vykdomas
visoms klasėms bendrai pagal 1 – 5 klasių taisykles. Už pergalę skiriant – 2 taškus, už pralaimėjimą – 1 taškas.
Absoliučioje klasėje vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgiant į žmonių skaičių. Žaidžiama iki 3 laimėtų
partijų, už pergalę skiriant – 2 taškus, už pralaimėjimą – 1 taškas.
Dviem žaidėjams surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, laimėjusiam tarpusavio susitikimą. Trim ir
daugiau dalyvių surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui:
1. Turinčiam geresnį tarpusavyje laimėtų ir pralaimėtų partijų skirtumą,
2. Turinčiam geresnį taškų skirtumą tarpusavyje žaistuose susitikimuose,
3. Laimėjusiam papildomą susitikimą.
Apdovanojimai
Kiekvienos klasės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Dvejetų nugalėtojai
ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Absoliučios klasės nugalėtojas apdovanojamas
taure. Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis
nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS LENGVOSIOS ATLETIKOS UŽDARŲ PATALPŲ ČEMPIONATAS
Dalyviai
Lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4
– sportininkai, vaikų iki 14 m. ir jaunių nuo15 - 18 metų skaičius neribojamas, vadovas arba treneris. Jeigu delegacijos
sudėtyje yra ne mažiau kaip du sportininkai, judantys tik vežimėliais, gali būti papildomas lydintis asmuo, padėsiantis
neįgaliesiems. Klasės jungiamos atskirai dalyvauja IWAS ( vežimėliai ir amputantai) ir CP-ISRA. Kiekvienas dalyvis gali
startuoti 2 rungtyse. Jeigu per visas klases rungtyje nedalyvauja bent keturi sportininkai, nugalėtojai ir prizininkai
medalių negauna. Čempionato prizininkai nustatomi, taikant koeficientą. Protokole rašomas tikrasis rezultatas ir galutinis
(taikant koeficientą).
Programa
VEŽIMĖLIAI:
- rutulio stūmimas;
- 60 m.
AMPUTANTAI IR CP-ISRA:
- rutulio stūmimas;
- šuoliai į tolį,aukštį ir trišuolį;
- 60, 200, 400, 800, 1500, 3000m.
- 60 m. triračiai
Vaikai iki 14 metų:
- 30m
- rutulio stūmimas 2 kg
- šuolis į tolį iš vietos
Jauniai 15-18 metų:
- 60 m
- Rutulio stūmimas 3kg

Apdovanojimas
Dalyviai, taikant koeficientą, iškovoję atskirose rungtyse pirmąją, antrąją arba trečiąją vietas, apdovanojami atitinkamo
laipsnio medaliais ir diplomais. Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis
asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS VASAROS LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS
Dalyviai
Lengvosios atletikos čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4 – sportininkai
(jeigu yra sportininkų, vykdančių Parolimpinį normatyvą, jie ir jų treneriai čempionate dalyvauja papildomai), vaikų iki
14 m. ir jaunių nuo 15 - 18 metų skaičius neribojamas, vadovas arba treneris. Jeigu delegacijos sudėtyje yra ne mažiau
kaip du sportininkai, judantys tik vežimėliais, gali būti papildomas lydintis asmuo, padėsiantis neįgaliesiems. Klasės
jungiamos atskirai dalyvauja IWAS (vežimėliai ir amputantai) ir CP-ISRA. Kiekvienas dalyvis gali startuoti 3 rungtyse.
Jeigu per visas klases rungtyje nedalyvauja bent keturi sportininkai, nugalėtojai ir prizininkai medalių negauna.
Čempionato prizininkai nustatomi, taikant koeficientą. Protokole rašomas tikrasis rezultatas ir galutinis (taikant
koeficientą).
Programa
VEŽIMĖLIAI:
- disko ir ieties metimai;
- rutulio stūmimas;
- 100, 200, 400, 800, 1500 ir 3000 m.
AMPUTANTAI IR CP-ISRA:
- disko ir ieties metimai;
- rutulio stūmimas;
- šuoliai į tolį, aukštį ir trišuolį;
- 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ir 5000m.
- 100, 200, 400 -triračiai
Vaikai iki 14 metų:
- 30m
- rutulio stūmimas 2 kg.
-šuolis į tolį iš vietos
Jauniai nuo 15-18 metų:
- 60 m
- kamuoliuko metimas
- šuolis į tolį
- 3 kg rutulio stūmimas;
Apdovanojimas
Dalyviai, taikant koeficientą, iškovoję atskirose rungtyse pirmąją, antrąją arba trečiąją vietas, apdovanojami atitinkamo
laipsnio medaliais ir diplomais. Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis
asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS ORIENTAVIMOSI SPORTO ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje – 3 sportininkai. E klasei
priklausantys sportininkai dalyvauja čempionate, neatsižvelgiant į dalyvių skaičių, treneris arba lydintysis. Esant ne
mažiau kaip 2 sportininkams, judantiems tik su vežimėliais, gali būti dar vienas lydintysis, padėsiantis neįgaliesiems.
Nugalėtojų nustatymas
Čempionatas vykdomas dvi dienas skirtingose trasose.
Čempionatas individualus. Nugalėtojai nustatomi E ir P grupėje atskirai.
Apdovanojimai
E grupės sportininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais atskirai už kiekvieną dieną ir dviejų dienų
suminį rezultatą. P grupės sportininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais. Čempionato organizatoriai gali
apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS KREPŠINIO VEŽIMĖLIUOSE ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Komandos sudėtis: iki 12 žaidėjų gali būti mažiau bet ne
mažiau kaip 5 žaidėjai, 1 treneris ir 2 lydintieji. Vienu metu aikštelėje gali būti sportininkai, turintys 14,5 balų. Sporto

klubai gali išstatyti neribotą komandų skaičių, tačiau kiekvienoje komandoje turi būti ne mažiau kaip 5 žaidėjai.
Čempionate iš vieno sporto klubo dalyvaujant dviem komandoms, jos būtinai kiekvieno etapo varžybose tarpusavyje
susitinka pirmojo turo rungtynėse.
Komandoje gali žaisti moterys, jų balai mažinami 1,5 balo ir vaikai iki 14 m. – mažinama 1 balu, nuo 14 iki 16 m. –
mažinama 0,5 balo.
Bet kuriame čempionato etape leidžiama įsijungti ir dalyvauti naujoms komandoms. Komandą galima papildyti naujais
žaidėjais, nedalyvavusiais ankstesniuose čempionato etapuose. Sportininkai čempionato metu negali pereiti iš vienos
komandos į kitą.
Komandai pavėlavus 15 minučių užskaitomas pralaimėjimas.
Nugalėtojų nustatymas
Čempionatas vykdomas 2 turais. Kiekvienas turas vykdomas ratų sistemą arba suskirstant į du pogrupius A ir B pagal
praeitų metų rezultatus, priklauso nuo komandų skaičiaus; A - stipresnis ir B – silpnesnis. Pogrupiuose žaidžiama ratų
sistema. Čempionatų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių. Komandai už pergalę
skiriami – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, o komandai neatvykus žaisti rungtynių arba palikus aikštę be pateisinamos
priežasties nesibaigus rungtynėms, skiriama 0 taškų. Apie komandų, neatvykusių žaisti rungtynių arba palikusių aikštę be
pateisinamos priežasties nesibaigus rungtynėms, tolesnį dalyvavimą čempionate sprendžia varžybų vyr. teisėjas, Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacijos prezidento paskirtas asmuo, atsakingas už čempionato organizavimą ir vienas iš Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacijos vykdomojo komiteto narių.
Dviem komandom surinkus vienodai taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, turinčiai palankesnį tarpusavio susitikimų
santykį. Jeigu šių dviejų komandų tarpusavio rungtynių rezultatai lygūs, vertinami visų komandų rungtynių rezultatai.
Jeigu tiek pat taškų surenka daugiau, negu dvi komandos, atsižvelgiama į šių komandų tarpusavio rungtynių rezultatus.
Jeigu ir tada komandos surenka po tiek pat taškų, vietos nustatomos pagal jų tarpusavio metimų santykį. Jeigu ir šiuo
atveju dar lieka komandų, turinčių po lygiai taškų, klasifikuojama pagal visų rungtynių, sužaistų šioje grupėje, metimų
santykį.
Apdovanojimai
Komanda nugalėtoja apdovanojama taure. Komandos nariai ir treneris apdovanojami medaliais. Antrąją ir trečiąją vietas
iškovojusios komandos apdovanojamos taurėmis, o komandų nariai ir treneris – medaliais. Čempionato organizatoriai gali
apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS BOČIOS ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje – 2 sportininkai, atitinkantys
klasifikacijos reikalavimus (t.y. pažeistos visos keturios galūnės) ir treneris arba vadovas. Esant delegacijos sudėtyje ne
mažiau kaip dviems sportininkams, judantiems tik vežimėliais, gali būti vienas lydintysis, padėsiantis neįgaliesiems.
Sporto klubai gali išstatyti neribota dvejetų skaičių ir atitikti klasifikacijos reikalavimus. Čempionatas dvejetų, sudėtis gali
būti mišri. Čempionato dalyviai susitikimų metu privalo sėdėti. Čempionato vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į dalyvaujančių dvejetų skaičių.
Apdovanojimai
Nugalėtojai apdovanojami pirmo laipsnio diplomu ir taure. Dvejeto nariai apdovanojami pirmojo laipsnio diplomais ir
medaliais. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojusios dvejetai apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, o dvejetų nariai –
diplomais ir medaliais.
Čempionato organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis asmeninėmis dovanomis
nugalėtojus ir kitus sportininkus.

ATVIRAS ŠAŠKIŲ ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai - vyrai po vieną nuo klubų ir papildomai šių klubų
sportininkai pagal 2018 m. čempionato reitingus:
„Siekis“ – 3
„Viltis“ – 2
„Entuziastas“ – 1
„Santaka“ – 1
„Šešupėlė“ -1
Moterys po vieną nuo klubų ir papildomai šių klubų sportininkės pagal 2018 m. čempionato reitingus:
„Vilnis“ – 2
„Santaka“ - 2
„Entuziastas“– 1
„Šešupėlė“ – 1
„Viltis“ – 1
„Siekis“ – 1
Čempionatas individualus ir vykdomas atskirai vyrams ir moterims pagal tarptautines šaškių taisykles. Čempionato
vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių.
Nugalėtojų nustatymas.
Varžybose vykdomose šveicariška sistema pagal:
I. Kompiuterinę programą.
a) „Median Bucholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, taškų suma, atmetant geriausią ir blogiausią
rezultatą);
b) „Bucholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, pilna taškų suma);
c) Zonenborno-Bergerio koeficientų sistemą (Sumuojami dvigubi taškai varžovų prieš kuriuos laimėta ir pridedami
taškai varžovų,su kuriais sužaista lygiom ).
Varžybose vykdomose ratų sistema pagal:
a) Šmuljano koeficientų sistemą (varžovų prieš kuriuos laimėta taškų suma atėmus varžovų prieš kuriuos pralaimėta taškų
suma)
b) tarpusavio susitikimo rezultatą
c) didesnį pergalių skaičių
d) papildomą mačą arba turnyrą su sutrumpinta laiko kontrolė. (Mačo arba turnyro reglamentą nustato teisėjų kolegija);
Apdovanojimas
Tris prizines vietas iškovoję dalyviai vyrai ir moterys čempionate apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir
diplomais. Čempionato organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis
dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS ŠAUDYMO IŠ PNEUMATINIŲ GINKLŲ (ŠAUTUVO IR PISTOLETO) ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti judėjimo negalia turintys sportininkai – vyrai ir moterys po šešis nuo klubo (jeigu yra
sportininkų, vykdančių Parolimpinį normatyvą, jie ir jų treneriai čempionate dalyvauja papildomai), vadovas arba lydintis.
Šaudymo pistoletu ir šautuvu komandose po 3 sportininkus. Šaudymo iš pneumatinių ginklų (pistoleto ir šautuvo)
čempionatas asmeninis - komandinis. Komandų sudėtis gali būti mišri. Tie patys sportininkai gali dalyvauti šautuvo ir
pistoleto rungčių komandose. Organizacija gali išstatyti po vieną pistoleto ir šautuvo komandą. Pistoletu šaudoma sėdint
arba stovint viena ranka be atramos, šautuvu šaudoma sėdint prie stalo nuo atramos. Tie pratimai būtų atliekami, renkant
ir komandinius taškus. Čempionatų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių.
Apdovanojimas
Komanda nugalėtoja pistoleto ir šautuvo rungtyse apdovanojama taure. Komandos nariai apdovanojami I laipsnio
diplomais bei medaliais. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojusios komandos apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais
bei medaliais. Individualioje įskaitoje pistoleto ir šautuvo rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir
diplomais. Prizines vietas iškovoję dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Čempionatų
organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir
kitus sportininkus.

ATVIROS PEILIŲ SVAIDYMO IR ŽŪKLĖS ČEMPIONATAI
Dalyviai
Čempionatuose gali dalyvauti fizine negalia turintys sportininkai – vyrai ir moterys po keturis nuo klubo, vadovas arba
lydintysis.
Peilių svaidymo čempionatas individualus ir vykdomas atskirai vyrams ir moterims.
Žūklės varžybos komandinės. Komandų sudėtis gali būti mišri. Komandoje 2 žmonės.
Čempionatų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių.
Apdovanojimas
Komanda nugalėtoja apdovanojama pirmo laipsnio diplomu ir taure. Komandos nariai apdovanojami pirmojo laipsnio
diplomais ir medaliais. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojusios komandos apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, o
komandų nariai – diplomais ir medaliais. Tris prizines vietas iškovoję dalyviai vyrai ir moterys varžybose apdovanojami
atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Čempionatų organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis
nupirktomis, asmeninėmis dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.
ATVIRAS SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS
Dalyviai
Čempionate gali dalyvauti vyrai ir moteris, kurie turi fizinius sutrikimus (sutrikusi raumenų galia, pasyvus judesių
pasiskirstymas, galūnių trūkumas, kojų ilgio skirtumas, trumpas augimas, ataksija ir atetozė), įskaitant (nugaros smegenų
sužalojimus, apatinės galūnės amputaciją, poliomielitą). Visi tinkami sportininkai varžosi vienoje sporto klasėje, tačiau
skirtingose svorio kategorijose. Sportininkai varžosi su trumpa apranga arba su ilgom aptemptom kelnėm (timpom).
Štangos spaudimas gulint nuo suolelio yra sporto vienintelė disciplina, kurioje yra 10 skirtingų kategorijų pagal kūno
svorį. Sportininkai turi nuleisti štangą ant krūtinės, laikyti ją nejudančiai ant krūtinės ir tada paspausti aukštyn į rankų ilgį
pilnai ištiesus rankas. Sportininkai turi tris bandymus ir nugalėtojas yra sportininkas, kuris pakelia didžiausią kilogramų
skaičių.
Vyrai konkuruoja 49kg, 54kg, 59kg, 65kg, 72kg, 80kg, 88kg, 97kg, 107kg ir + 107 kg.
Moterys konkuruoja 41kg, 45kg, 50kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 79kg, 86kg ir + 86 kg.
Sportininkai užima gulintį poziciją specialiai suprojektuotame suoliuke. Kojos ištiestos ant suoliuko ir priryštos su
specialiu diržu. Prieš pradedant veiksmą treneris pasako štangos aukštį, jis gali padėti nukelti štangą. Veiksmas
pradedamas laikant štangą ant ištiestų rankų viršutinėje pozicijoje. Gavęs signalą „startas“, turi nuleisti štangą ant
krūtinės, laikyti ją nejudamai ant krūtinės kai bus pateikiamas garsinis signalas „stovas“, grifas grąžinamas į stovą
atliekant spaudimą aukštyn, pilnai ištiesus rankas. Rezultatas užskaitomas štangai palietus krūtinę ir pilnai ištiesus rankas
viršutinėje pozicijoje bei užfiksavus svorį viršuje. Kiekvienas sportininkas turi tris bandymus.
Apdovanojimas
Tris prizines vietas iškovoję dalyviai vyrai ir moterys čempionate apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir
diplomais. Čempionato organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis
dovanomis nugalėtojus ir kitus sportininkus.

