
 

 

                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2018 m. lapkričio   d. įsakymu Nr. 

                                                                                        11 priedas  

 
ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO 

METŲ ŽAIDYNIŲ VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 
 

   1. Varžybos vykdomos – 2018 m. balandžio 18 d.   

   2. Varžybų vieta – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija. 
   3. Varžybų pradžia 9.30 val. 
 

II SKYRIUS 

 DALYVIAI 
 

4. Varžybose dalyvauja bendrojo lavinimo mokyklos.  

5. Dalyvių amžius: ne jaunesni kaip 12 metų. 

6. Komandos gali būti mišrios, sudėtis – nuo 7 (min.) iki 10 (maks.) mokinių (merginų ir 

vaikinų).  

7. Varžybos vykdomos vienoje svorio kategorijoje – 560 kg, tačiau jei komandos sudėtyje 

yra merginų, tai už kiekvieną komandoje esančią merginą prie bendro komandos svorio (560 kg) 

papildomai pridedama 10 kg (jei komandoje yra viena mergina komanda gali sverti iki 570 kg, jei 

dvi merginos 580 kg). 580 kg – tai yra paskutinė komandos svorio riba, jei komandoje yra dvi ir 

daugiau merginų. Atsarginis dalyvis kartu su komanda nesveriamas. Jis sveriamas tik keitimo metu 

ir tik tada, jei yra lengvesnis už keičiamą dalyvį. Keisti galima mergaitę į mergaitę, berniuką į 

berniuką.  

8. Komanda visų varžybų metu keitimą gali atlikti tik vieną kartą.  

9. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

9.1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija; 

9.2. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija; 

9.3. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija; 

9.4. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija. 
 

III SKYRIUS 

 PROGRAMA 
 

10. Komandos suskirstomos į pogrupius svėrimo metu, programa gali keistis, 

priklausomai nuo komandų skaičiaus. 

11. Pogrupiuose varžybos vyksta 1 rato sistema, kur komandos tarpusavyje virvę traukia 2 

kartus.  

12. Komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimus 2 : 0, užskaitomi 3 taškai, pralaimėjusiai 

– 0 taškų.  

13. Jei komandos tarpusavio susitikimą baigė lygiosiomis 1:1, abiem komandoms 

užskaitoma po 1 tašką.  

14. Dalyviai varžosi su sportine apranga ir lauko batais (gali būti kareiviški batai). Bato 

kulnas negali būti aukštesnis kaip 25 mm, o metalinė plokštelė ne storesnė 6 mm, ir neturi būti 

platesnė už kulną (tai yra neturi išsikišti). 

15. Prieš kiekvieną traukimą avalynė tikrinama.  

16. Metalinės batelių nosys, išsikišantys  iš batelio smaigaliai ar vinys neleidžiami.  

15. Virvėje negali būti mazgų ar ko nors kito, už ko galima nusitverti. Virvės storis nuo 

100 iki 125 mm, ilgis 33,5 metro.  
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16. Juostelės ar žymės pritvirtinamos taip, kad teisėjas galėtų jas lengvai pataisyti virvei 

išsitempus ar susitraukus.  
 

IV SKYRIUS 

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 
 

17. Po 1 rato varžybų pogrupiuose I, II vietas iškovojusios komandos patenka į kitą etapą.  

18. Toliau varžybos vykdomos taip: I pogrupio I komanda susitinka su II pogrupio II 

komanda ir atvirkščiai I pogrupio II komanda susitinka su II pogrupio I komanda.  

19. Laimėjusios komandos patenka į finalą, pralaimėjusios varžosi dėl trečios vietos.  

20. Jei komandos tarpusavio susitikime turi lygiąsias 1:1, burtų keliu išsiaiškinus traukimo 

pusę varžomasi trečiąjį lemiamą kartą.   

21. Komanda, varžybose užėmusi I arba II vietas (jei tai yra kaimo vietovės mokykla), 

patenka į kitą etapą: 

21.1. finalinės varžybos vyks 2019 m. gegužės 3/4/5 d., Meškuičių gimnazijoje, Stoties g. 

16, Meškuičiai, Šiaulių rajonas;                                                   

21.2. kaimo vietovių mokyklų varžybos vyks 2019 m. gegužės 17/18/19 d., Šilalės r. 
 

                                                                                          

V SKYRIUS 

PARAIŠKOS 
 

22. 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. 
 

 PASTABOS 
 

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

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

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

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

25. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai 

taškai: 

25.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų; 

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

III-ąją vietą skiriamas 1 taškas. 

25.3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas –10 taškų.  
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