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2022-2023 M. M. KAUNO RAJONO PRADINTU KLASTU MOKTNIU
SPoRTO zArOVNr 17 NUOSTATAT

I. Tikslas ir uZdaviniai

I ' Mokyklq sporto Zaidyniq tikslas - pletoti k0no kultfiros ir sporto masiSkumq tarp pradiniq klasiq

mokiniq.

2. Yarlybq uZdaviniai:

- skatinti mokinius sistemingai rnank5tintis, stiprinti sveikatq;

- propaguoti fizini aktyvumq ir sportq kaip mokiniq auklejimo priemong;

- tobulinti rnokiniq sportini meistriSkum4, skatinti juos sistemingai treniruotis, gerai pasirengti

svarbiausioms varZyboms, garbingai atstovauti savo mokyklai;

- skatinti mokiniq iniciatyv4 dalyvauti mokyklos sporriniame gyvenime.

II. Vadovavimas varZvboms

3. VarZybas organizuoja Kultiiros, Svietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyris (toliau - Sporto

poskyris).

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

5. Mokykla, kurioje vykdomos zoninds ar finalines varZybos. parengia varZyboms spofto bazg ir
inventoriq, persirengimo kambarius, pasir0pina medicinos pagalbos vaistinele, pinnos pagalbos rinkiniu,

reikalui esant iSkviedia greit4i4 medicining pagalb4. Mokykla skiria jaunuosius reisejus, sekrerorius.
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III. Vartvbu dalvviai

6, Pradiniq klasiq mokiniq sporlo Zaidynese dalyvauja visq rajono bendrojo ugdyrno istaigq pradiniq

klasiq mokiniq kornandos.

7. Mokyklos komandoje gali b0ti tik tos mokyklos rnokiniai, to amZiaus ir klases, kuri nurodyta sporto

iakos sqlygose.

IV. Zaidvniu programa" laikas ir vieta

Sporto Saka

Kvadratas

Sachrnatai

V. VarZvbu salvgos

Kvadratas

S aclruratai

Lengvosios
atletikos trikove

M6nuo F'inaliniu varZvbu vieta

.!.1. RinqaudUp. rn,

Kaunas

VarZybose dalyvauja mokyklos rnokiniq girn. 2012m. ir jaunesniq
komanda. Komandoje 5 mergaites. 5 berniukai ir 2 atsarginiai Zaidejai
(vienas berniukas. viena mergaite).

VarZybose dalyvauja mokyklos mokiniq girn. 2012 m. ir jaunesniq
komanda. Komandcr.ie 3 berniukai ir I mergaite. Mergaites gali Zaisti u2
berniukus.

Variybose dalyvauja mokyklos mokiniLl gim. 2012m. ir jaunesnirl
rnergaidiq ir berniukrl komandos. Komandq sudaro 5 dalyviai. Komancia

0l

Dr.4sris.-stiprtis. vikr[s a2 Garliavos Adomo Mitkaus paqr. rn.

$sjkes 03 Babtu gimnaziia

Plaukirnas a4 Mastaidiai

Lengvosios atletikos.tr-ikove 04 - 05 l(ulautuvos pagr. m. sporto aikStvnas

Dr4s[ts, stiprfrs, vikr'fis VarZybose dalyvauja rnokyklos rnokiniLl gim. 2012 rn. ir jaunesnirl
komanda. Komanclo.ie 6 mergaites, 6 berniukai ir 2 atsarginiai Zaidejai
(vienas berniukas, viena mergaite).

Plaukinias VarZybose dalyvauja rnokyklos rnokiniq girn. 2012 m. ir jaunesnirl
komandos. Komandoje 5 mcrgaites, 5 berniukai. Bus atskiri nuostatai.

Sa$kes VarZybose clalyvauja mokyklos rnokiniq girn. 2012 m. ir jaunesniq
komanda. Komandoje 3 berniukai ir I mergaite. Mergaites gali Zaisti u2
berniukus.



nugaletoja (atskirai mergaidiq ir berniukq) nustatoma pagal keturiq dalyviq
trikoveje iSkovot4 didZiausi4 ta5kq surna.
Rungtys: 30 m. begirnas, Suolis i toli, (Suolis i toli vykdomas isibegejus,
atsispiriant nuo lm. kvadrato, padalinto i penkias zonas), kamuoliuko
(150 g) metimas.

VI. VarZybu sistema

8. Mokyklos iki 2022-10-28 d. el. pa5tu: aurimas.radzevicius(g)krs.lt pateikia raSti5kq parai5kq

( I priedas), patvirrintE rnokyklos direktoriaus, kuriose sporto Sakose dalyvaus.

9. Gavus Siuos prane5imus, bus sudaromos varLybtl sistemos ir paskirstoma i pogrupius.

VII. Iskaita ir aodovanoiimas

10. Vykdoma komandine iskaita. Bendrakomandinei iskaitai, uZskaitoma visq komandq iSkovoti

taSkai.

I l. Kotnandos, dalyvavusios varZybose, pelno iskaitinius ta5kus. UZ I viet4 - 25 talkus, u2 antrq

vietq23 taikus, ui trediq viet422 ta5kus, ir t.t.

12. Taikq lygybes atveju auk5tesng vietq uZima komanda daugiau laimejusi t-q, II-q vietq ir t.t.

13. Mokyklos, u26musios pirmqsias tris vietas bendrakomandineje iskaitoje, apdovanojamos

taurernis.

14. Sportininkai uZemq I - lll vietas apdovanojami diplomais ir medaliais, o pirmos vietos

laimetojus paruoSg mokytojai padekos ra5tais.

15. Komandai, uZsiregistravusiai i5ankstineje paraiSkoje ir neatvykusiai i varZybas anuliuojarna l0
ta5kq. TaSkai nebus anuliuojami jeigu var2ybq organizatoriams prie5 varZybas bus pateiktas mokyklos

direktoriaus patvirtintas raStas, kuriame bus aiSkiai iSdestytos neatvykimo prieZastys.

VIII. Parai5kos ir informaciia

16. Komandos vadovai, atvykg i sporto Sakq varZybas, varZybq vyriausiajam teisejui pateikia:

l6'l' mokyklos vadovo patvirtintq parai5kq (2 priedas). kurioje nurodoma: rnokyklos pavadinimas,

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

16.2. komandos vadovas pateikdamas parai5kq patvirtina, kad visi komandos nariai (mokiniai) turi

galiojandias sveikatos paZymas ir neturi jokiq fizinio kr0vio apribojimq, kas neleistq jierns dalyvauti

nurodytose varZybose, keliant gresmg jq sveikatos b0klei;

16.3. komandos vadovas pateikdamas paraiSk4 patvirtina, kad visi komandos nariai (rnokiniai), turi tevq

leidimus, varlybq metu bilti filmuojami, fotografuojarni ir neprie5tarauja, jog varbybq organizatoriai



nuotraukas ar vaizdo medZiag4 naudotq mokyklq 2aidyniq populiarinimo tikslais. Neturindius leidimo

paiymeti parai$koje.

17. Atvykus i varZybas be paraiBkos, ar mokiniui neturint tuo metu galiojandio mokinio paZymejimo,

varZybose dalyvauti nebus leidZiama.

18. Var2ybq organizatoriai pasilieka teisg keisti arba tikslinti nuostatus.

Visq informacijq del 20221023 m. m. rajono rnokyklq sporto Zaidyniq galima suZinoti Sporto poskyryje

tel. (8 37) 79 s7 30.

Aurimas Radzevidius
8 686 5228 l
auri mas. rad zev ic i us(gr krs. lt



2022-2023 m. m. Kauno rajono
pradiniq klasiq mokiniq sporto
Zaidyniq nuostarq
I priedas

KAUNO RAJONO .........o.......

PARAISKA

dalyvauti 2a22-2023 mokslo metq Kauno rajono pradiniq klasiq mokiniq
sporto laidyn6se

Apie dalyvavim4 Zynreti 'I'AII'. nedalyvavim4 - Nl).

Direktorius
(parirMs) (vardas, pavardc)

A.V

Eil.
Nr. SPORTO SErcN

KOMANDOS

MISRI MERCATeTU BERNTUKU ATSAKINCAS

1 Kvadratas

2. Sachrnatai

3. Saikes

4. Plaukirnas

5. Lengvosios atletikos trikove

6. Drqslis, stipr0s. vikrfr s



2022*2023 rn. m. Kauno rajor.to
pratiiniq klasiq mokiniq sporto
Zaidyniq nuostatq
2 priedas

( lrcndro.io ugdytno ]staigos pavadinintas)

PARAISKA

DALYVAUTT 2022-2023 MOKSLO METU

KAUNO RAJONO PRADTNTU KLASTU MOKTNTU SPORTO zamyxrsu

VARzYtloSl..
(sporto lakos pavadininras)

EiI.
nI'.

Vnrdas, payarde Gimirno
metai

Pastabos

I

1

4.

5.

6.

7.
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2.

3.

4.

5

Komandos vadovas. pateikdamas 5i4 parai5kq patvirtina, kad visi komanclos nariai (rnokiniai) turi

galiojandias sveikatos paZymas ir neturijokiq fizinio krflvio apribojimq bei turi tevq leidirnus varZybrl metu

bfiti fihnuojami ar fotogral'uojami. Kornandos nalius, kurie neatitinka minetq sqlygq, b[rtina paiynieti

paraiSkoj e, pastabq skiltyje.

Kornandos vadovas
(vardas. pavartlt, paraSas)

Direktorius

A. V.
(varclas, pavardc, para$as)


