
                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2018 m. lapkričio   d. įsakymu Nr.  

                                                                                        15 priedas 

 

ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO 

METŲ ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS ATSKIRŲ RUNGČIŲ VARŽYBŲ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

1. Varžybos vykdomos 2019 m. gegužės 22 d. 

2. Varžybų vieta - Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.  

3. Varžybų pradžia  9.30 val. 

 

II SKYRIUS 

 DALYVIAI 

4. Komandų sudėtis – 6 mergaitės ir 1 mokytojas, 6 berniukai ir 1 mokytojas. (komandoje 

ne mažiau 4 dalyvių). 

5. Dalyvių amžius neribojamas.  

6. Rungties dalyvių skaičius neribojamas.  

7. Dalyviui leidžiama startuoti vienoje rungtyje ir estafetiniame bėgime.  

8. Varžybos vykdomos dvejose amžiaus grupėse: 1 grupė – 2004 m. gim. ir jaunesni, 2 

grupė – 2000 –2003 m. gim. 

9. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

9.1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (mergaitės, berniukai); 

9.2. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (mergaitės, berniukai); 

9.3. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (mergaitės, berniukai); 

9.4. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (mergaitės, berniukai); 

9.5. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (mergaitės, berniukai); 

9.6. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla (berniukai); 

9.7. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (mergaitės, berniukai). 
 

III SKYRIUS 

 PROGRAMA 

10. Mergaitėms – 100 m, 400 m, 1000 m bėgimas, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, rutulio (3 

kg) stūmimas.  

11. Berniukams – 100 m, 400 m, 1000 m bėgimas, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, rutulio (5 

kg) stūmimas. 

IV SKYRIUS 

PARAIŠKOS 

12. Į atskirų rungčių varžybas išankstines paraiškas siųsti el. paštu silalessm@gmail.com 

iki 2019 m. gegužės 16 d. Atvykus į varžybas komandų vadovai sekretoriatui pateikia mokyklos 

direktoriaus patvirtintas ir gydytojo vizuotas paraiškas, mokinio pažymėjimus. 
 

Išankstinės paraiškos pavyzdys 

Mokyklos pavadinimas 
 

Eil. Nr. Dalyvio vardas, pavardė Gimimo metai Rungtis 

1 Vardas, pavardė 1997 01 01 100 m 

2    

Komandos vadovas                                     ________                                ________________                                                                 
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                                                                                                    (Vardas, Pavardė) 

 

Paraiškos pavyzdys:     

______________________________ 

 

Mokyklos pavadinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Gimimo 

metai 

Rungtis Gydytojo viza 

1 Vardas, pavardė 1997 01 01 100 m  

2     

 

Komandos vadovas                                     ________                                ________________                                                                 

 

Mokyklos direktorius                                  ________                                ________________ 

 

V SKYRIUS 

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

13. Varžybos komandinės. 

14. Komandiniai taškai skiriami kiekvienai rungčiai (25-22-19-17-16-15 ir t. t.). Komanda 

laimėtoja (atskirai mergaičių ir berniukų) nustatoma pagal 5 dalyvių iškovotą didžiausią taškų 

sumą. Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai, 

kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ar tolesnių vietų.  

15. Komandos, užėmusios I arba II vietas (jei tai yra kaimo vietovės mokykla), patenka į 

kitą etapą: 

15.1. finalinės varžybos 2004 m. gim. ir jaun. vyks 2019 m. birželio 14 d., Šiaulių miesto 

lengvosios atletikos stadione, S. Daukanto g. 25, tel. 8 41 430711; 

15.2. finalinės varžybos 2000-2003 m. gim. vyks 2019 m. gegužės 31 d., Klaipėdos 

stadione, Sportininkų g. 46, tel. 8 685 76586. 

15.3. finalinės kaimo vietovių mokyklų (dalyvių amžius neribojamas) lengvosios atletikos 

varžybos vyks 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto lengvosios atletikos stadione, S. Daukanto g. 25, 

tel. 8 41 430711. 

16. Komandų vadovai, vykstantys į kitą varžybų etapą, kreipiasi į varžybų organizatorius 

nurodytais telefonais ir vadovaujasi bendraisiais žaidynių nuostatais.                      

 

VI SKYRIUS 

 PASTABOS 

17. Varžybas organizuojanti mokykla, ne vėliau kaip savaitę iki varžybų, pateikia 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

18. Mokyklos, kurių sporto salėse bus vykdomos varžybos, priima atvykstančias 

komandas, rūpinasi sporto sale, varžyboms reikalingu inventoriumi ir t.t.  

19. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai 

taškai: 

19.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų; 

19.2. laimėjus I-ąją vietą skiriama 3 taškai, laimėjus II-ąją vietą skiriami 2 taškai, laimėjus 

III-ąją vietą skiriamas 1 taškas. 

19. 3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas –10 taškų.  


