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2018 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ „64“ ŠAŠKIŲ ASMENINIŲ PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018 metų Lietuvos mokinių „64“ šaškių asmeninių pirmenybių (toliau – pirmenybės) 

nuostatai reglamentuoja pirmenybių tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo jose 

tvarką. 

2. Organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras), Lietuvos 

šaškių federacija. 

 

II. PIRMENYBIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – ugdyti mokinių asmenines kompetencijas, kūrybiškumą, puoselėti garbingo 

rungtyniavimo vertybes. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti žaidimą šaškėmis, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas jiems 

tobulėti; 

4.2. išaiškinti geriausius mokinius – šaškių žaidimo mėgėjus. 

    

III. DALYVIAI 

5. Pirmenybėse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Pirmenybės vyks 

keturiose amžiaus grupėse: jaunimo (gimusių 2000 m. ir jaunesnių), jaunių (gimusių 2003 m. ir 

jaunesnių), jaunučių (gimusių 2006 m. ir jaunesnių) ir vaikų (gimusių 2009 m. ir jaunesnių).  

     

IV. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

6. Lietuvos mokinių „64“ šaškių jaunučių ir jaunimo asmeninės pirmenybės vyks 2018 m. 

spalio 13 d. Marijampolėje, Šaltinio pagrindinėje mokykloje, adresu  Mokolų g. 61, dalyvauja mokiniai 

gimę 2000 m. ir jaunesni, ir gimę 2006 m. ir jaunesni: 

atvykimas iki 10.40 val.;  

pirmas turas – 11.00 val.;  

apdovanojimai – 17.00 val. 

7. Lietuvos mokinių „64“ šaškių vaikų ir jaunių šaškių asmeninės pirmenybės vyks 2018 m. 

lapkričio 24 d.  Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje, adresu Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, 

dalyvauja mokiniai, gimę 2009 m. ir jaunesni, ir gimę 2003 m. ir jaunesni: 

atvykimas iki 10.40 val.;  

pirmas turas – 11.00 val.;  

apdovanojimai – 17.00 val. 

 

 

 

 

 



V. REGLAMENTAS 

 

8. Pirmenybių reglamentą nustato teisėjų kolegija. 

 

VI. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 

9. Pirmenybių dalyviai, komandų bei delegacijų vadovai iki konkrečių pirmenybių likus 3 

dienoms pateikia išankstines (preliminarias) paraiškas, kur nurodoma: mokyklos pavadinimas, tiksli 

kiekvieno iš dalyvių gimimo data, vadovo vardas ir pavardė, kontaktinis telefono nr.. Šiuos duomenis 

prašome pateikti Jonui Navickui, el. paštu jnjonas44@gmail.com, tel. 8 654 01638  iki spalio 10 d. ir 

atitinkamai  iki lapkričio 21 d..  

10. Prieš pirmenybes komandos vadovai teisėjų kolegijai pateikia vardinės paraiškos originalą, 

patvirtintą įstaigos vadovo parašu ir antspaudu, kuriame nurodyta žaidėjo gimimo data, mokymosi 

įstaiga ir yra galiojanti gydytojo viza. 

11. Kiekvienas žaidėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko kelionės 

dokumentą, pasą arba asmens tapatybės kortelę). Nepateikus asmenį patvirtinančio dokumento, 

žaidėjui draudžiama dalyvauti pirmenybėse.  

12. Už sportininkų saugumą ir elgesį pirmenybių dieną atsako komandos vadovas ir siunčianti 

organizacija. 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

13. Pirmenybių nugalėtojai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami Centro medaliais ir 

diplomais.  

VIII. FINANSAVIMAS 

 

14. Išlaidas, susijusias su dalyvių, trenerių ir delegacijų atstovų dalyvavimu pirmenybėse, 

apmoka komandiruojanti organizacija. 

15. Pirmenybių dalyvių maitinimu rūpinasi komandiruojančios organizacijos. 

16. Maistpinigius teisėjų kolegijai pagal galimybes apmoka Centras.  

 

                __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Inesa Puidokienė, tel./faks.(8 5) 215 4576, mob. 8 611 57474,  

el. paštas inesa.puidokiene@lmnsc.lt 
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