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2022M. LIETUVOS KURCIUJU MOKSLEIVIp (gim.2008 m.
jaunesni) VARZY BU,,DRASU S, STI pRCS. VI KRL-S*
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NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UZDAVINIAI
Tikslas pletoti k[no kultiiros ir sporto masi5kum4 bei sveikatingum4 Lietuvos
kurdiqjq moksleiviq ir ikimokyklinio amZiaus vaikq ,,darZelinukq" tarpe.
UZdaviniai:

-

skatinti Salies kurdiuosius moksleivius

ir

ikimokyklinio amZiaus vaikus
sistemingai
mank5tintis,
stiprinti
savo
sveikatq fiziniais pratimais;
,,darZelinukus"
- propaguoti kuno kultur4 ir sport4 kurdiqjq moksleiviq ir ikimokyklinio amZiaus vaikq
,,darZelinukq" tarpe, kaip auklej imo priemong;
- iSsiai5kinti pajegiausias kurdiqiq mergaidiq bei bemiukq komandas kurdiqjq ir
neprigirdindiqjq mokymo bei ikimokyklinio amZiaus vaikq auklejimo istaigose;
- didinti moksleiviq bei ikimokyklinio amZiaus vaikq ,,darZelinukq" uZimtumE.
II. VADOVAVIMAS VARZYBOMS
Moksleiviq ir iki mokyklinio amZiaus vaikq ,,darZelinukq" varZyboms
vadovauja ir jas koordinuoja Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas. VarZybas r,rykdo
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas ir Vilniaus kurdiqjq sporto klubo ,,Gestas" sudaryta
teisejq kolegija.

III. DALYVIAI , VARZYBU VYKDYMAS

VarZybose dalyvauj a Lietuvos kurdiqiq ir neprigirdindiqiq mokymo istaigq
moksleiviai (gimusieji 2008 metais ir jaunesni). VarZybose yra kviediami dalyvauti ir
ikimokyklinio amZiaus vaikai lankantys darZelius, kurie r,ykdytu tas padias estafetes
kaip ir 201 1 m. ir jaunesniq vaikq grupes komandos. Vienos komandos sudetis yra 7
asmenys: 6 vaikai (3 mergaites bei 3 bemiukai) ir plius vienas atsarginis (1 mergaite
arba 1 bemiukas), bei 1 ar 2 mokytojai ar klubo atstovai. I3 mokyklos ar ugdymo
istaigos (darZelio) gali dalyvauti kelios komandos (vienoje amZiaus grupeje gali
dalyvauti kelios komandos).

IV. VARZYBU VYKDYMO LAIKAS, VIETA IR TVARKA
Varzybos rykdomos 2022 m. kovo 17 d. (ketvirtadienis), lengvosios atletikos
manieZe, Zemaites g. 6, Vilnius.

Atrykimas kovo 17 d. iki 9.30 val., varZybq pradZia

- 10:00 val.

Preliminarines technines paraiSkos su asmens gimimo metais, gyvenamosiomis
vietomis pateikiamos elektroniniu pa5tu lkskmantas@gmail.com iki 2022 m. kovo 15
d. imtinai. Y arfub4 organizatoriai i5 anksto paruo5ia sporto erdvg, inventoriq, uZtikin4
medicinos personalo budejimq, organizuoja teisejavim4 ir t. t. Dalyviams bus suteiktas
centralizuotas maitinimas.

v. VARZYBU PROGRAMA SUDARO:
1) 6 estafetes 2011 m. gim. ir jaunesniems; 2) 6 estafetes 2008 m. gim. ir jaunesniems.
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gimusieji ir jaunesni

Estafetd Nr. 1 - teniso kamuoliukq perne5imas
Inventorius: du gimnastikos lankai, padeti 6-iq metnl atstumu vienas nuo kito aikSteles
viduryje, du lauko teniso kamuoliukai, viena estafetes lazdele.
UZduotis: po signalo pirmasis bemiukas ar mergaite bega iki pirmojo lanko, paima
vienq (i5 dviejq) kamuoliuk4, peme5aji iantraji lankq ir padedajame, po to g4Lta atgal,
paima antr4 kamuoliuk4, pemeSgs ji padeda i antrqji lank4 ir bega atgal i vorelg
perduoda estafetes lazdelE priekyje stovindiam komandos nariui. Visi komandos nariai
atlieka t4 padiq uZduoti.
Kamuoliukui i3riedejus i5 lanko, ji grqZina i lanko vidq tik tas dalyvis, kuris jl ne5e.
Estafetd Nr. 2 - "bulviu sodinimaso'
Inventorius: medZiaginis mai5elis (25x25 cm), keturi gimnastikos lankai, i3destyti
aik5teles viduryje 2-jq m atstumu vienas nuo kito, keturi lauko teniso kamuoliukai.
UZduotis: po signalo pirmasis komandos narys bega su mai5eliu, kuriame yra 5 teniso
kamuoliukai ir i kiekvieno lanko vidq padeda po vien4 teniso kamuoliuk4, tada bega
atgal ir perduoda priekyje stovindiam komandos nariui tu5di4 mai5eli. Kitas komandos
narys, begdamas surenka visus teniso kamuoliukus ir bega i vorelg, perduoda maiSeli
priekyje stoviniiam komandos nariui.
Kamuoliukui i5riedejus i5 lanko, ji gr4Lina i lanto vidq tik tas berniukas ar mergaite,
kuris jl padejo. 15 maiSelio leidZiama i5imti tik po vien4 kamuoliuk4, o sudeti - kaip
nori.

Estafeti

Nr.3 - nerlvsti per lankus

Inventorius - 4 gimnastikos lankai, i5destyti aik5tes viduryje 2 -jq metn+ atstumu vienas
nuo kito, atryma - bokstelis.
UZduotis: po signalo pirmasis komandos narys begdamas pirmyn pralenda pro visus 4
lankus, apibeggs bok5teli bega ivore1g, perduoda estafetg rankos prisilietimu priekyje
stovindiam komandos nariui. Kiti dalyviai atlieka t4 padi4 uZduoti.

Estafetd Nr. 4 - srindu riedulio ..slalomas"
Inventorius: penki stoveliai (kegliai, kim5tiniai kamuoliai), i5destyti aik5tes viduryje 2jq metrq atstumu vienas nuo kito, vienas grindq riedulio kamuoliukas ir grindq riedulio
lazda ir du gimnastikos lankai padeti 1,5 metro atstumu nuo galiniq tinklinio aik5teles

linijq.
UZduotis: po signalo pirmasis bemiukas bega iki pirmojo lanko, kuriame yra grindq
riedulio kamuoliukas ir lazdos pagalba varo kamuoli gyvatele tarp stoveliq iki antrojo
lanko. Palikgs kamuoliuk4 antrojo lanko viduje apibeggs mergaidiq vorelg, paduoda
lazd4 priekyje stovindiai mergaitei. Mergaite atlieka t4 padi4 uZduoti kaip ir bemiukas.
Klaida neskaitoma jei pribegus lank4 kamuoliukq iSima arba ideda rantomis.
Estafetd Nr. 5 - balionai
Inventorius: vienas balionas, viena badmintono rakete.
UZduotis: Po signalo pirmasis komandos narys su badmintono rakete mu5ineja balion4
ore ir stengiasi kuo greidiau numu5ti
prie prie5ingoje aik5teles puseje esandiq
komandos draugq starto linijos. Antras Zaidejas gali perimti balion4 tik tada, kai Sis
kerta starto linij4. Kiti komandos nariai atlieka t4 padiq uZduoti.

ji

Estafetd Nr. 6 - sreidio estafetd
Inventorius: Pripudiamas batutas.
UZduotis: po signalo vienas komandos narys bega apie 10 m per aik5telg, ilipa i
batut4, batuto viduje pralenda pro raudonq skylg, laipteliais uZlipa ant diuoZyklos,
nusileidZia nuo jos ir i5lipgs i5 batuto bega perduoti estafetg komandos draugui.
Estafetes perdavimas fiksuojamas tada kai abu komandos draugai sumu5a
,,Pliauk5teli" rankomis. Kiti komandos nariai atlieka t4 padi4 uZduoti.

2.2008 m. ir jaunesni
Estafetd Nr. 1 - kamuolio varvmas apie k]i[tis
Inventorius: 3 gimnastikos lankai, padeti 2-jq m atstumu nuo galiniq aik5teles linijq,
vienas kepSinio kamuolys.
UZduotis: po signalo pirmasis komandos narys varo kamuoli (bet kuria ranka) ratu apie
gimnastikos lankus iki atZymos stulpelio, apsivarEs ji iSorine puse paima kamuoli i
rankas ir bega atgal i vor4, paduoda (nemeta)
priekyje stovindiai mergaitei ar
bemiukui. Mergaite ar bemiukas atlieka tq padi4 uZduoti kaip ir prieS tai dare komandos

ji

narys.
Pametus kamuoli griZtama karloti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

Estafetds Nr. 2

- Suoliukai
Inventorius:4 barjerai, du gimnastikos lankai, padeti vieno metro atstumu barjery
galuose, vienas lauko teniso kamuoliukas, padetas lanko viduje ir estafetes lazdele.
UZduotis: po signalo pirmasis komandos narys bega ir paima teniso kamuoliuk4 iS
lanko, pribeggs barjerus ir atsispirdamas tik abiem kojom per5oka per 4 barjerus.
Atlikqs Suoliukus padeda teniso kamuoliuk4 i lanko vidq ir apibeggs stulpeli (kliiiti)
bega atgal ivorq, perduoda estafetes lazdelg priekyje stovindiai mergaitei ar bemiukui.
Kiti komandos nariai atlieka t4 padi4 uZduoti.
Per barjerus leidZiama Suoliuoti Sonu arba tiesiai judant i prieki. Kamuoliukui
iSriedejus i5 lanko, ji gr4iina i lanko vidq tik tas dalyvis, kuris j! ne5e.
Estafet6 Nr. 3 - kamuolio perne5imas
Inventorius: vienas krepSinio kamuolys.
UZduotis: pirmas komandos narys tupi remdamasis rankomis I grindis uZ nugaros ir
laiko kepSinio kamuoli ant pilvo (sterbleje), po signalo ropoja iki atZymos stulpelio ir
palietgs jq (bet kuria koja) paima kamuoli ir varo ji atgal i vorelg, deda (nemeta) ji i
sterblg priekyje stovindiam komandos nariui. Kita komandos narys atlieka t4 pail4
uZduot!.
Pametus kamuoli griZtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

LeidZiama prilaikyti kamuoli smaku. DraudZiama Sonu arba atbulomis ropoti.
Kamuolio laukiandiam dalyviui leidZiama tupeti Salia rikiuotes.
Estafetd Nr. 4 -qreiEio estafetd
Inventorius: Pripudiamas balutas.
UZduotis: Po signalo vienas komandos narys ilipa ibatut4, uZlipa diuozykla, nulipa
laipteliais, prasibrauna pro stulpus, pralenda pro vamzdi ir griZta tuo padiu keliu kaip ir
atejo iki vamzdLio. Estafetes perdavimas fiksuojamas tada kai abu komandos draugai
sumu5a ,,Pliauk5teli" rankomis. Kiti komandos nariai atlieka t4 padi4 uZduoti.

Estafetd Nr. 5 - i5 lanko. i lanka
Inventorius: du lankai.
UZduotis: komandos iSsirikiuoja vorele prie starto linijos. Po signalo pirmasis dalyvis
pakaitomis deda lankus ant Zemes ir abejomis kojomis Zingsniuoja i5 lanko i lank4 iki
atZymos stulpelio. Palietgs stulpeli, paima lankus I rankas ir bega atgal ivorelg bei
perduoda juos priekyje stovindiam dalyviui. Kiti komandos nariai atlieka t4 pati1
uZduoti.
Abi dalwio koios turi biiti vienu metu viename lanke. tik tada pad6ies kita
lanka prieki saves sali perlipti i nriekvie esanti lanka
Laimes komanda, kuri greidiausiai ir teisingai atliks uZduoti.

VI. LAIMETOJU NUSTATYMAS
Kiekvienos estafetes komanda laimetoja nustatoma pagal pasiekt4 geriausi4
laik4. Komanda, estafeteje laimejusi I-qj4 viet4 bendra komandinei iskaitai pelno 1
taSk4, II-qj4 2 ta5kus ir t.t. Jeigu dvi ar daugiau komandq pasiekia vienodE laik4, jos
dalijasi atitinkamas vietas, o iskaitai pelno vienod4 ta3kq sumos vidurkf. Pvz., trys
komandos pasiekia vienod4 laik4 ir uZima I-III vietas, jos iskaitai pelno Siq vietq ta5kq
sumos vidurki (1+2+3) : 3 : 2 t5k.
Bendra komandine vieta nustatoma susumavus visus estafetese surinktus
ta5kus. Laimi komanda, surinkusi ma:Ziausiai taSkq. Jeigu dvi ar daugiau komandq
surenka vienod4 taSkq sum4, pirmenybe skiriama komandai, kuri pasieke geresnf laik4
greidio estafeteje, esant Siam rodikliui vienodam, pirmenybe teikiama komandai,
rurineiai daugiau pirmqjq vietq. po 10 - antn{iq ir t.t.
UZ netinkamai atliktas uZduotis (taisvkliu paZeidimus) skiriami baudos ta5kai.
Vienas baudos taSkas 1)zgus + 3 sek.

VII. APDOVANOJIMAS
VarZybq prizininkai bus apdovanojami Lietuvos kurdiqjq sporlo komiteto
isteigtais prizais.

