
 

 

                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2018 m. lapkričio   d. įsakymu Nr. 

                                                                                        13 priedas  

 

ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO  

METŲ ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS KETURKOVĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 
 

1. Varžybos vykdomos 2019 m. gegužės 9 d. 

2. Varžybų vieta – Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 

3. Varžybų pradžia 9.30 val. 
 

II SKYRIUS 

 DALYVIAI 
 

4. Dalyvių amžius – 2005 m. gim. ir jaunesni.  

5. Varžybos vykdomos tarp mergaičių ir berniukų komandų.  

6. Komandos sudėtis – 6 mergaitės ir 1 mokytojas, 6 berniukai ir 1 mokytojas. 

7. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

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

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

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

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

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

III SKYRIUS 

 PROGRAMA 
 

8. Mergaitėms – 60 m bėgimas, šuolis į tolį, kamuoliuko (150 g) metimas, 500 m bėgimas. 

9. Berniukams – 60 m bėgimas, šuolis į tolį, kamuoliuko (150 g) metimas, 800 m bėgimas. 
 

IV SKYRIUS 

  LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS  
 

10. Komanda laimėtoja (atskirai mergaičių ir berniukų) nustatoma pagal 5 dalyvių 

keturkovėje iškovotą didžiausią taškų sumą. 

11. Komanda laimėjusi I – ąją vietą, patenka į tarpzonines varžybas, kurios vyks 2019 m. 

gegužės 17 d. Palangoje, tel. 860135843.                                      
 

V SKYRIUS 

PARAIŠKOS 
 

12. Į varžybas atvykdamos komandos vyr. teisėjui pateikia mokyklos direktoriaus 

patvirtintą ir sveikatos specialisto vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė. Kartu 

pateikiami mokinių pažymėjimai su nuotraukomis. 
 

VI SKYRIUS 

PASTABOS 
 

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

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

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

komandas, rūpinasi sporto sale, varžyboms reikalingu inventoriumi ir t.t.  
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15. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai 

taškai: 

15.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų; 

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

III-ąją vietą skiriamas 1 taškas. 

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

___________________________ 

 

 


