
KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ  

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS 

 

I. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

1. Finalinės varžybos vykdomos 2023 m. birželio 9 d. (vyks birželio 8 d.) Šiaulių miesto 

lengvosios atletikos stadione, S. Daukanto g. 25. Atvykstama į stadioną iki 11.00 val., varžybų 

pradžia 12 val. 

 

II. DALYVIAI 

2. Varžybose dalyvauja 2004-2008 metų gimimo bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.  

3. Komandos sudėtis: 6 mergaitės ir mokytojas, 6 vaikinai ir mokytojas. Merginų ir vaikinų 

komandos gali būti iš skirtingų mokyklų.  

3.1. Komandoje ne mažiau kaip 4 dalyviai. 

4. Rungties dalyvių skaičius neribojamas, dalyviui leidžiama dalyvauti vienoje rungtyje. 

5. Varžybose dalyvauja ne daugiau 6 sportininkų, individualiai nestartuojama. 

 

III. PROGRAMA 

6. Merginoms: 100 m, 400 m, 1000 m, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, rutulio (3 kg) stūmimas. 

7. Vaikinams: 100 m, 400 m, 1000 m, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, rutulio (5 kg) stūmimas. 

 

IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

8. Atskirų rungčių laimėtojai nustatomi pagal galiojančias lengvosios atletikos taisykles. 

Komandų nugalėtojams nustatyti skaičiuojami kiekvienos rungties rezultatai: I vieta – 21 taškas, II 

vieta – 19 taškų, III vieta – 18 taškų, IV vieta – 17 taškų ir t. t. Į komandinę įskaitą skaičiuojami 5 

geriausi rezultatai. Laimi komanda, kuri surinko daugiausiai taškų merginų ir vaikinų grupėje 

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

kurios dalyviai daugiau iškovojo I, II, III ir tolesnių vietų. 

 

V. PARAIŠKOS 

9. Į kaimo vietovių mokyklų lengvosios atletikos finalines varžybas išankstines paraiškas 

siųsti tik Excel programa el. paštu info@lengvojiatletika.lt iki birželio 7  d. 18 val. 

 

Paraiškos formą rasite adresu 

http://kksus.lmnsc.lt/lt/informacija/Dokumentai,%20parai%C5%A1k%C5%B3,%20diplom%C5%B

3%20formos 

10. Varžybų dieną komandos vadovai pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus 

reikalavimus teisėjų kolegijai pateikia vardinę paraišką, patvirtintą mokyklos vadovo, ir mokinių 

pažymėjimus.  

Mokiniui praradus pažymėjimą ir neturint galimybės jį pasigaminti iki varžybų dienos, 

komandos vadovas turi pristatyti mokyklos vadovo patvirtintą raštą, kad mokinys mokosi jų 

mokykloje, mokinys su savimi turi turėti asmens dokumentą su nuotrauka. 

Neturint pažymėjimo, elektroniniai mokyklų dienynai, kaip mokinio mokymosi įstaigos 

įrodymas, nebus priimami. 

 

Varžybų dieną ilgiems nuotoliams bus dalinami dalyvių numeriai, komandos rūpinasi 

numerių prisegimu (atsiveža žiogelius). 
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