
PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybes administracijos
Kultfiros, Svietimo ir sporto skyriaus vedejo
20?2 m. spalio 19 d. isakymuNr.Tl- /37-

2022-2023 M. M. KAUNO RAJONO GIMNAZTJU/PROGIMNAZTJU
MOKTNTU SPORTO zArOVNrlr NUOSTATAT

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI

L Girnnazijq/progimnazijq mokiniq sporto Zaidyniq tikslas - pletoti k[no kultflros ir sporto

masi 5kum4 tarp gimnazij q, progimnazijq moki niq.

2. Sporto Zaidyniq uZdaviniai:

2.1. skatinti rnokinius sistemingai mank5tintis, spofiuoti, stiprinti sveikat4;

2.2. propaguoti k[no kultfirq ir sportq kaip mokiniq auklejimo priemong;

2.3. tobulinti mokiniq sportini meistri5kum4, skatinti juos sistemingai treniruotis, gerai

pasirengti svarbiausioms varZyboms, garbingai atstovauti savo mokyklai;

2.4. skatinti mokiniq iniciatyvq dalyvauti mokyklos sportiniame gyvenirne.

II SKYRIUS
VADOVAVIMAS VARZYBOMS

3. YarZybas organizuoja Kult[ros, Svietimo ir spono skyriaus Sporto poskyris (toliau -
Sporto poskyris).

4. Atskirq sporto Sakq varZybas vykdo Sporto poskyrio sudarytos teisejq kolegijos.

5. Bendrojo ugdymo istaiga, kurioje vykdomos zonines ar finalines varZybos, paruo5ia

varZyboms sporto bazg, inventoriq, persirenginro kambarius, pasir[pina pirmosios pagalbos rinkiniu

(medicinos vaistinele), reikalui esant iSkviedia greitqjq medicinos pagalbq. Bendrojo ugdymo istaiga

skiria jaunuosi us varZybq teisej us, sekretorius.

III SKYRIUS
VARZYBV DALYVTAT

6. Sporto Zaidynese dalyvauja visq rajono gimnazijq ir progimnazijq mokiniq komandos.
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7. Komandose gali bfiti tik tos bendrojo ugdyrno istaigos mokiniai, to amZiaus ir klases, kuri

nurodyta spofio Sakos sqlygose.

IV SKYRII.]S
2aluvxtqi PROGRAMA

Sporto Saka

Kvadratas
Futbolas 5 x 5
Svarsdiq kilnojimas
Srniginis
Sachmatai
Stalo tenisas
Kulkinis Saudymas
Tinklinis
KrepSinis 3 x 3

Krep5inis (rinktines)
SaSkes

Virves traukimas
Lengvoji atletika (keturkove)
Lengvoji atletika (kroso estat'etes)
Lengvoj i atletika (atskiros rungtys)
Futbolas (rinktines)

Srniginis

Kvadratas

Kvadratas

Svarsdiq kilnojirnas
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Variybq vykdynro vieta

Zonose ir f-rnalas

Carliava / Babtai
VDU Ugnes Karvelis girnnazija
EZerelio pagrindine mokykla
Kaunas
Garliava
Raudondvario girnnazija
Raudondvario gimnazija
Ringaudq pradine mokykla
Zonose ir llnalas
Babtq gimnatija
Garliava / Babtai
VDU Ugnes Karvelis girnnazija
Kadergine
VDU tJgnes Karvelis gimnazija
Vilkijos gimnazija

V SKYRIUS
vARzYBli SALYGOS

Amiius rreribojamas. Merginq kornandoje 2 dalyvds,
vaikinq komandoje 2 dalyviai. Zaidiiarnas ,,Zaidirnas 301"
su paprasta pabaiga. LaidLiama iki dviejq lairnetq legq.
Setas baigiasi atlikus l0 rnetimq serijtl. Jeigu neuisidaroma,
kiekvienas komandos dalyvis meta po I rnetim4 (3
strelytes), Laimi komanda, surinkusi didZiausi4 taSkq
skaidiq.

Mokyklos rnerginq 2010 m. gim. ir jaunesrriq komanda.
Komandoje 8 Zaidejos ir 2 atsargines.

Mokyklos vaikir,q 2010 m. gim. ir jaunesniq komanda.
Kornancloje 8 Zaidejai ir 2 atsarginiai.

ArnZius neribojarnas. Mokyklos rinktine komanda.
Komandos sudetis: 8 sportininkai. Svorio kategorijos:
vaikinai - iki 53 kg, 58 kg, 63 kg,68 kg, 73 kg. 78 kg, 85
kg, daugiau kaip tl5 kg, rnerginos - absoliuti svorio
kategorija. Sportininkq skaidius vienoje svorio kategorijoje
neribojamas.



KrepSinis 3 x 3

KrepSinis (rinktines)

Sachmatai

Kulkinis Saudymas

Tinklinis

Virves traukimas

Lengvoji atletika (kroso estaibtes)

Lengvoji atletika (atskiros rungtys)

Lengvoji atletika (atskiros rungtys)

Mokyklos merginq ir vaikinq 2007 m. girn. ir jaunesniq
komandos. Komandoje 4'Zaiddjai.

AmZius neribojamas. Mokyklos vaikinq rinktine
komanda. Kornandoje l2 Zaidejq.

Mokyklos rinktine 2007 rn. gim. ir jaunesnir"l komanda.
Komandoje 3 vaikinai ir i rnergina. Merginos gali Zaisti uZ
vaikinus.

Amiius neribojarnas. MerginLl komandoje 3 dalyves,
vaikinr"l komandoje 3 dalyviai. Saudorna pneumatiniu
Sautuvu 3 bandomi S0viai ir 10 50viq iskaitai. Atstumas iki
taikinio - l0 metrq. Atskirai vykdoma merginq ir vaikinrl
asmenine iskaita.

Mokyklos rrerginq ir vaikinq 2006 m. gim. ir jaunesniq
komandos. Komandoje 10 Zaidejq.

Ara2ius rreribojamas. Mokyklos merginq ir vaikinq mi5ri
komanda. Konrandos sudetis: nuo 7 iki l0 dalyvi14, bendras
komandos svoris - 560 kg. Jeigu komandoje dalyvauja
viena rnergina - pridedarna l0 kg, jeigu dvi * pridedama
dar l0 kg.
580 kg yra komandos paskutine svorio riba.

Dalyviai skirstomi i dvi amiiaus grupes:
I grupe * rnokiniai, girnq 2004 * 2007 metais;
ll grupe - rnokiniai, gimg 2008 metais ir jaunesni.
Kiekvienos amZiaus grupes komandos sudetis: 4 rnerginos,
4 vaikinai. Bdgarna estafbti. Merginos bega 500 metrq,
vaikinai - 1000 metrr4. Begimo tvarka: mergina * vaikinas
* mergina --vaikinas ir t. t.

Mokyklos rnerginq, girnusiq 2004 - 2008 m. rinktine
kornancla. Komandoje 6 dalyves. Rungtys; 100,400, 1000
metrq begimai, Suoliai i toli ir ! auk5t!, 3 kg rutulio
stfimimas, Dalyvei leidiian-ra startuoti tik vienoje rungtyje.
Nugaletojq nustatymui skaidiuojami penki geriausi
komandos rezultatai. Be kornandines iskaitos papildomai
vykdomas atskiras estaf'etinis begirnas (4 x 100 rnetrq).

Mokyklos vaikinq, gimusitl 2004 * 2008 m. rinktine
komanda. Komandoje 6 dalyviai. Rungtys: 100.400, 1000
rnetrq begimai, Suoliai i toli ir i aukiti, 5 kg rutulio
st[mimas. Dalyviui leidZiama startuoti tik vienoje
rungtyje. Nugaletojq nustatymui skaidiudami penki
geriausi komandos rezultatai, Be komandines iskaitos
papildomai vykdomas atskiras estat'etinis beginias (4 x 100
rnetrq).



Lengvoji atletika (keturkove) Mokyklos merginq 2009 m. gim. ir jaunesniq komanda.
Komandoje 6 dalyves. fskaitai skaidiuojama 5 dalyviq
ta5kq suma. Rungtys: 60 ir 500 metrq begimai, Suolis i toli
ir kamuoliuko (150 g) rnetimas.

Mokyklos vaikinq 2009 rn. gim. ir jaunesniq komanda.
Komandoje 6 dalyviai. lskaitai skaidiuojama 5 dalyviq
ta5kq surna. Rungtys: 60 ir 800 metnl begimai, Suolis i toli
ir kamuoliuko ( 150 g) metimas.

Mokyklos rinktine 2007 m. gim. ir jaunesniq komanda.
Komandoje 3 vaikinai ir I mergina. Merginos gali Zaisti u2
vaikinus.

Lengvoji atletika (keturkove)

Saikes

Stalo tenisas Mokyklos merginq ir vaikinq 2006 m. gim. ir jaunesniq
komandos. Komandoje 4 i:aiddjai.

Futbolas 5 x 5 Mokyklos merginq 2008 m. gim. ir jaunesniq komanda.
Komandoje 12 Laidijq.

Futbolas 5 x 5 Mokyklos vaikinq 2010 m. gim. ir jaunesniq komanda.
Komandoje 12 laidtj:q.

Futbolas (rinktines) AmZius neribojamas. Mokyklos vaikinq rinktine komanda.
Komandoje l0 Zaidejq.

VI SKYRIUS
VARZYBU STSTEMA

8. Girnnazijos/progimnazijos iki 2022-10-28 el. pa5tu lukas.beitnaras(rDkrs.lt pateikia

ra5ti5kq parai5k4 (l priedas), patvirtint4 mokyklos direktoriaus, kuriose sporto Sakq varZybose

dalyvaus.

9. Gavus paraiSkas, bus sudaromos var2ybq sistemos ir paskirstoma i pogrupius.

VII SKYRIUS
ISKAITA IR APDOVANOJIMAS

10. Vykdoma komandine lskaita tarp visq sporto iaidynese dalyvaujandiq rajono

gimnazijq ir progimnazijq. Bendrakornandinei iskaitai uZskaitoma l2 komandq geriausieji rezultatai.

Mokyklos, uZemusios pirm4sias tris vietas bendrakomandineje iskaitoje, apdovanojamos taurdmis.

I l. Komandos, dalyvavusios varZybose, pelno iskaitinius ta5kus. UZ I viet4 - l3 ta5kq, uZ

Il vietq - I 1 taSkq, uZ III vietq - l0 taSkq ir t. t.

12. VarZybos vykdomos ir ta5kai, bendrakomandinei iskaitai uZskaitomi, jeigu sporto

Sakos varZybose dalyvauja trys arba daugiau komandq.

13. Komandai, uZsiregistravusioje i5ankstineje paraiSkoje ir neatvykusiai i varZybas

anuliuojama l0 ta5kq. TaSkai nebus anuliuojami, jeigu varZybq organizatoriams prie5 varZybas bus



prane5ta, bet ne veliau kaip savaites begyje po varZybq bus pristatytas mokyklos clirektoriaus

patvirtintas rastas, kuriame bus aiskiai iSdestytos neatvykimo priezastys.

l4' Komandai, rajonindse var2ybose uZernusiai prizinq vietq ir nenuvykusiai i
respublikines varZybas, iSkovoti ta5kai anuliuojarni.

1.5. Mokyklorns, Lietuvos rnokyklq spofio Zaidynese, atstovaujandios Kauno rajon4 tose

spofto Sakose, kuriose varZybos Kauno rajone nevykdomos arba nesusirenka reikiamas komandq

skaidius (kad butq skaidiuojami ta$kai bendrakomandinei jskaitai), Lietuvos rnokyklq Zaidylese

laimejus I - IV vietas, rajono mokiniq sporto Zaidyniq rezultatr4 suvestineje lenteleje lrasomi pinnos

vietos taskai, lairnejus V * VIII vietas iraSomi antros vietos taskai bei laimejus IX - XII vietas -
tredios vietos ta5kai,

16. Ta5kq lygybes atveju aukStesnq vietq uZirna komanda lairnejusi daugiau I-q, ll-r4,

III-iq vietq ir t. t.

17 ' Sportininkai, uZemg I - III vietas, apdovarrojami diplornais ir rneclaliais, o l-os vietos

lairnetojus paruoSE mokytojai - padekos raStais.

. VITI SKYRIUS
PARAISKOS IR INFORMACIJA

18. Komanclos vadovai, atvykg i spor-to Sakq varZybas, varZybq vyriausiajam teisejui

pateikia:

l8.l mokyklos vadovo patvirtint4 parai5kq (2 priedas), kurioje nurodoma: rnokyklos

pavadinirnas, dalyvio vardas, pavarde, gimimo metai, vadovo varclas, pavarde;

18'2. pateikdamas paraiSk4, komandos vadovas patvirtina, kad visi komanclos nariai

(mokiniai) turi galiojandias sveikatos paiyrnas ir neturijokiq fizinio krtvio apribojimq, kas neleistr.l

jierns dalyvauti nurodytose varT-ybose, keliant gresmg jq sveikatos bfiklei;

18.3. pateikdamas parai5kq, knmandos vadovas patviftina, kad visi komanclos nariai

(mokiniai) turi tevq leidimus varZybr"l rnEtu btrti tihnuojami ar fbtografuojami ir nepriestarauja, jog
varZybq organizatoriai nuotraukas ar vaizdo medZiagq nauclotq nrokyklq Zaidyniq populiarinimo

tikslais. Neturindius leidimo paZymeti paraiSkoje.

19. Komandai atvykus i varZybas be paraiSkos, ar mokiniui neturint tuo metu galiojaniio

mokinio paZymejirno, variybose dalyvauti nebus leidZiarna.

20. VarZybq organizatoriai pasilieka teisE keisti arba tikslinti nuostatus.

21. Vis4 infbrmacijq del gimnazijq/progirnnazijtl mokiniq spoflo Zaidyniq galima suZinoti

Kauno rajono savivaldybes adrrinistracijos Kulttrros, Svietimo ir sportn skyriaus Sporto poskyryje:

Savanoriq pr. 192, Kaunas (303 kab.), tel. (8 37) 7g S7 30,



2022-2023 m. m. Kauno rajono
gimnazij ty'progimnazij q moki ni q
sporto Zaidyniq nuostatq
I priedas

(hcndnrjo ugdyrno jsraigos pavadinirnas)

PARAISKA

DALYVAUTI 2022_2023 M. M.

KAUNO RAJONO GIMNAZIJU/PROGTMNAZIJU MOKINITJ SPORTO ZEMYNPST

Direktorius
(vardas. pavarde, pamlas)

t-il.
\r.

Sporto 5aka AmZius arba gitnimo nretai Dalyviq skaicxius

Apic dalyvavimq Zyrntti
'I'AIP, nedalyvavimq - NE. Atsakingas

tlEN DRO.|O tlc I)Y lto f St'AtG l,r I\TOKIN I U SPORTO V/\RZ\, BOS MiSri Merginos Vaikinai
I Futbolas (rinktines) arnZius neribojarnas l0 vaikinu

I2. Futbolas 5 x 5 uerginos 2008 m. gim. ir iaun. l2 rnerginu
raikinai 2010 m. girn. ir iaun. I2 vaikinu

3. Stalo tenisas 2006 rn. gimimo ir jaunesni 4 merg.,4 vaik.
4. Kvadratas 2010 m. gimimo ir jaunesni l0 merg., I0 vaik.

5. I.engvoji
atletika

kroso
estafetes

2004 -- 2007 m. gimimo 4 merg. ir 4 vaik.

koso
estatbtes

2008 m. ginrimo ir jaunesni 4 merg. ir 4 vaik.

atskiros
rungtys

2004 * 2008 m. gimimo 6 nrerg., 6 vaik.

keturkovi 2009 rn. gimimo ir iaunesni 6 nrere.. 6 vaik.
6. Sntiginis amZius ncribojanras 2 merg.,2 vaik.
7. Svarsdiq kilnojimas anr2ius neribojarnas 8 dalyviai
8. Sachnratai 2007 m. gimiuro ir iaunesni I merg. ir 3 vaik.
9. Sa5kes 2007 m. gimimo ir jaunesni I merg. ir 3 vaik.
10. Kulkinis Saudvmas amZius neriboiamas 3 merg., 3 vaik.
ll "l'inklinis

2006 m. gimimo ir jaunesni l0 merg., l0 vaik.
12. Virv'es traukimas aurZius neribojamas nuo 7 iki l0

dalyviq
13. Krep5inis 3 x 3 2007 nt. giminro ir jaunesni 4 nrerg.,4 vaik.
14. KrepSinis (rinktines) ant2ius neribojauras l2 vaikintt

A. V.

=



7022-2023In. m. Kauno rajono
gimnazij q/progimnazij q mokiniq
sporto iaidyniq nuostatq
2 pnedas

(bt'ndrrjo ugclyrno jstaigos pavadininras)

PARAISKA

DALYVAUTI 2022_2023 M. M.

KAUNO RAJONO GIMNAZIJU/PROGIMNAZI.IU MOKINIIi SpoRTo ZarnynESU

VARZYBOSTi
(sporlo Sakos pavadinirnas)

Komaudos vadovas, pateikdamas $i4 paraiSk4 patvirlina, kacl visi komandos nariai (rnokiniai)

turi galiojandias sveikatos paZymas ir neturi jokiq fizinio krfivio apribojimq bei turi tevq leidimus
var2ybq rnetu bilti tilmuojarni ar fotograf'uojarni. Komandos narius, kurie rreatitinka minetq s4lygt1,

b[tina paiyrneti parai Skoj e, pastabq skiltyje.

Komandos vadovas
(vardas, pavarde, paraSas)

Direktorius

A. V.

Eil.
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Vardas, pavard0 (linrinro
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Pastabos

I

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

L
t0.
ll
12.
13.

t4.
t5.

(vardas, pavardc. paraSas)


