
 

 

                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2019 m. lapkričio   d. įsakymu Nr. 

 
2019-2020 M.M. ŠILALĖS RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 2009 M. GIM. IR 

JAUNESNIŲ BEI 5-12 KLASIŲ MOKINIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

1. Varžybos vykdomos – 2020 m. kovo 19 d.   

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

 

II SKYRIUS 

 DALYVIAI 

4. Varžybose dalyvauja 2009 m. gim. ir jaunesni bei 5–12 klasių bendrojo lavinimo 

mokyklų komandos.  

5. Komandos sudėtis – 1 mergaitė ir 3 berniukai, 1 mokytojas. Mergaitė gali žaisti už 

berniuką. 

6. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

6.1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (5-12 kl. kom.); 

6.2. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (5-12 kl.); 

6.3. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (2008 m. 5-12 kl.); 

6.4. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (5-12 kl.); 

6.5. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (2008 m., 5-12 kl.); 

6.6. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla (5-12 kl.); 

6.7. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (2008 m., 5-12 kl.). 

 

 

IIISKYRIUS 

 PROGRAMA 

7. Varžybų vykdymo sistemą, laiko kontrolę, nustato teisėjų kolegija.  

8. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal komandų surinktą taškų sumą. Už laimėtą 

partiją skiriami 2 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjus – 0 taškų.  

9. Komandos, varžybose užėmusios I arba II vietas (jei tai yra kaimo vietovės mokykla), 

patenka į kitą etapą:  

9.1. 2009 m. gim. ir jaunesnių finalinės varžybos vyks 2020 m. kovo 28 d. Kaišiadorių 

Vaclovo Giržado progimnazijoje (Paukštininkų  g. 5, Kaišiadorys). 

9.2. 5-12 klasių finalinės varžybos vyks 2020 m. balandžio 25 d. Marijampolėje, vykdymo 

vieta bus patikslinama. 

9.3. Kaimo vietovių mokyklų varžybos vyks 2020 m. gegužės 9 d. Jonavoje, vykdymo 

vieta bus patikslinta. 

 

IV SKYRIUS 

 PARAIŠKOS 

10. Į varžybas atvykusios 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. Pažymi 

paraiškoje, kad visi komandos nariai (vaikai) turi tėvų leidimus, varžybų metu būti filmuojami, 

fotografuojami ir neprieštarauja, jog varžybų organizatoriai nuotraukas ar veido medžiagą naudotų 
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LMŽ populiarinimo tikslais. Neturinčius leidimo pažymėti paraiškoje. Kartu pateikiami mokinių 

pažymėjimai su nuotraukomis.  

V. PASTABOS 

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

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

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

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

 

_______________________________ 

 

 

 


