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2019 METŲ KAUNO MOKYKLŲ  

ŽAIDYNIŲ  TURIZMO VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Lietuvos mokyklų žaidynės tai- masiškiausias sporto renginys Lietuvoje, kurios vyksta visuose 

Lietuvos rajonuose. Žaidynės skirtos visoms sporto šakoms, kurios parodo, kad sportas gali 

suteikti ne tik kasdienes emocijas, sveiką gyvenimą, bet ir nutiesti kelius į Pasaulinį pripažinimą.  

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla ir  Kauno sporto mokykla ,,Startas“ vykdo 

mokyklų žaidynių turizmo varžybas. 

 

        TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Didinti mokinių motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai 

mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimuisi. 

Populiarinti turizmo sportą miesto mokinių tarpe. 

Ieškoti kitų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose. 

Išaiškinti pajėgiausias Kauno miesto mokyklų turizmo sporto komandas. 

 

ORGANIZATORIAI 

Varžybas organizuoja ir vykdo Kauno sporto mokykla „Startas“ ir Kauno  Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla.  

Varžybų vyriausia teisėja Laimutė Nakutienė (8 682 34164), sekretorius Tomas Jurkuvėnas. 

Informacija apie varžybų vykdymą talpinama internetinėje svetainėje: www.smstartas.lt 

 

VARŽYBŲ VYKDYMO DATA IR VIETA 

Varžybos vykdomos 2019 m. gegužės 14 d. (antradienį)  nuo 14.00 val. 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos teritorijoje, Žeimenos g. 58.  

Registracija iki gegužės 10 d. el.paštu zygeiviaizeimenos@gmail.com, tel. 422750, 868234164  

 

VARŽYBŲ DALYVIAI  

Varžybose dalyvauja Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių ir berniukų komandos.  

Komandos sudėtis 4 dalyviai (ės), vienas mokytojas.  

Mokyklą gali atstovauti viena merginų ir viena vaikinų komanda. 

Mergaitės negali startuoti berniukų , o berniukai- mergaičių komandose.  

http://www.smstartas.lt/
mailto:zygeiviaizeimenos@gmail.com


PROGRAMA 

Galimi varžybų etapai:  

pakilimas, nusileidimas,  

užpelkėjusio ruožo įveikimas,  

kliūties įveikimas švytuokle,  

kabanti perkėla,  

turistinės palapinės statymas,  

sužeistojo transportavimas,  

perėjimas buomu per kliūtį,  

buomo nuleidimas,  

kliūties įveikimas lygiagrečiomis virvėmis,  

mazgų rišimas.  

Inventoriumi aprūpina varžybų organizatoriai. 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

Komandų vietos nustatomos pagal finišo laiką, prie kurio pridedamas laikas už etapuose surinktus 

baudos taškus, paverstus sekundėmis ( 1 b.t.- 30 sek.) 

Mokyklų komandų nugalėtojų ir prizininkių nariai apdovanojami diplomais ir medaliais, komandų 

vadovai – padėkos raštais.  

Komandos I vietos nugalėtojos merginų ir vaikinų grupėje apdovanojamos taurėmis ir iškovoja 

teisę dalyvauti finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių turizmo varžybose. 

Lietuvos mokyklų žaidynių turizmo varžybos vyksta š. m. gegužės 17 d. mokinių poilsio 

stovykloje „Verubė“, Pakrantės g.12, Varnikų k., Trakų rajonas. Markiruotė nuo kelio Nr.4727 

Trakai - Lentvaris. 

 

 

             PARAIŠKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Paraiškas, patvirtintas mokyklos direktoriaus ir gydytojo su moksleivių pažymėjimais 

komandų vadovai pateikia varžybų teisėjams.  

Paraiškos forma priedas Nr. 1  

 

    

 

Nuostatus parengė- Jurgita Juškienė, Laimutė Nakutienė  

 

 



priedas Nr.1  

 

 

 

P A R A I Š K  A 

 

2019 METŲ KAUNO MOKYKLŲ  ŽAIDYNIŲ  TURIZMO VARŽYBŲ 

2019 m. gegužės 14 d.  

 

Mokykla_______________________________________________________________ 

 

Komanda  _________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinių vardas,  pavardė Klasė 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Komandos vadovas ________________________________________________ 

 

Gydytojas _______________________________________________________ 

 

 

 

A.V.  Mokyklos direktorius ___________________________________ 


