
 

 

PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr.VĮ-91 

 

2021 METŲ JURBARKO RAJONO VAIKŲ IR JAUNUČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

ATVIRO ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS 

1. Populiarinti lengvosios atletikos sporto šaką Jurbarko rajone. 

2. Išsiaiškinti stipriausius sportininkus savo amžiaus grupėse. 
 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

3. Varžybas vykdo Jurbarko rajono sporto centras. 

3.1.Varžybų vyriausias teisėjas – Jurbarko rajono sporto centro treneris Antanas Domeika; 

3.2.Varžybų vyriausia sekretorė – Jurbarko rajono sporto centro trenerė Laimutė Stanienė. 
 

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

4. Vaikų ir jaunučių čempionatas vykdomas 2021 m. rugsėjo 16 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos stadione adresu Vytauto Didžiojo g. 53 A, Jurbarkas. Varžybų pradžia 12.00 val. 

Dalyvių atvykimas ir registracija iki 11.00 val. 
 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 

5. Varžybose dalyvauja: 

5.1 Vaikai, gimę 2010 ir jaunesni (I grupė); 

5.2 Vaikai, gimę 2009-2008 metais (II grupė); 

5.3. Jaunučiai, gimę 2007-2006 metais. 

6. Varžybų programa: 

6.1. vaikai (mergaitės) I ir II grupės: 60 m, 300 m, 600 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio 

stūmimas(2 kg); 

6.2. vaikai (berniukai) I ir II grupės: 60 m, 300 m, 600 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio 

stūmimas (3 kg); 

6.3. Jaunučiai (mergaitės) 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį, rutulio 

stūmimas (3 kg.); ieties metimas (400 gr.); disko metimas (750 gr.); 

6.4. jaunučiai (berniukai) 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio 

stūmimas (4 kg.); ieties metimas (500 gr.); disko metimas (1 kg); 

7. Varžybų dalyvis gali dalyvauti ne daugiau kaip 2-jose rungtyse. 
 

V. PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 

8. Komandos paraiškas pateikia elektroniniu paštu stanienelaima@gmail.com iki rugsėjo 15 d. 

15.00 val. 

9. Komandos vadovas prieš varžybas vyriausiajam teisėjui privalo pateikti vardines paraiškas, 

patvirtintas gydytojo. 
 

VI. APDOVANOJIMAS 
 

10. Dalyviai, rungtyse iškovoję 1-3 vietasVaikai I, II grupių ir jaunučiai visose rungtyse iškovoję 

1 - 3 vietas apdovanojami medaliais. 
 

VII. VARŽYBŲ FINANSAVIMAS 
 

11. Komandų atvykimo į varžybas išlaidas dengia komandiruojanti organizacija. 

12. Varžybų teisėjavimo, apdovanojimų ir kitas išlaidas apmoka Jurbarko rajono sporto centras. 

____________________________ 


