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2016–2017 MOKSLO METŲ BIRŽŲ RAJONO MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNJŲ 

BENDRIEJI NUOSTATAI  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Varžybų organizatorius – Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras 

 2. Varžybų vykdytojai –Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.  

3. Vadovaudamasis šiais nuostatais, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius  tvirtina konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus ir sporto šakų varžybų teisėjų 

kolegijas.  

 

II. TIKSLAI  

 

 4. Varžybų tikslai:  

4.1. įtraukti mokinius į pilietinį, tautinį ugdymą per sporto sąjūdį;  

4.2. skatinti mokinius sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir 

fiziniu tobulinimusi, sieti mokymąsi, darbą ir poilsį su fiziniu aktyvumu;  

4.3. populiarinti Olimpinį sąjūdį, mokinių garbingos kovos ir kilnaus elgesio 

principus;  

4.4. rūpintis mokinių naujų fizinio aktyvumo formų ir sporto laimėjimų sklaida;  

4.5. rasti, ugdyti ir parengti itin gabius vaikus respublikinėms mokinių sporto 

žaidynių varžyboms.  
 

III. VARŽYBŲ EIGA  

 

5.Biržų rajono mokyklos dalyvauja bendrujų mokyklų taurės varžybose ,pradinių 

klasių mokyklų taurės, bei kaimo vietovių mokyklų taurės varžybose. 

 

IV. MOKINIŲ DALYVAVIMAS VARŽYBOSE 

 

6. Biržų rajono mokinių spoto žaidynėse gali dalyvauti Biržų rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.  

7. Konkrečios sporto šakos varžybose mokyklai gali atstovauti viena mokyklos 

komanda. 

8. Biržų rajono mokinių sporto žaidynėse vykdomų sporto šakų sąrašas pridedamas 

(Priedas Nr.1). 

 9. Biržų rajono mokinjų sporto žaidynėse nevykdomi, lauko teniso, mergaičių 
futbolo, turizmo, kalnų dviračių ( mergaičių) slidinėjimo ir kalnų slidinėjimo(slidės ir 

snieglentės berniukų ir mergaičių) mergaičių krepšinio, bendrojo ugdymo mokyklų šaškių 
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(5-12kl), plaukimo, štangos spaudimo rankinio orientavimosi (mergaičių)  miesto tinklinio 

(mergaičių ir berniukų) varžybų rajono etapai.  
 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS  

 

10. Biržų rajono mokinių sporto žaidyniu varžybų metu nustatomos 3 grupių - miesto 

mokyklų mokinių, miesto pradinių klasių mokinių ir kaimo vietovių mokyklų - komandų I -

III vietų laimėtojos. 

11. Biržų rajono mokinių sporto žaidyniu I-III vietų mokyklos laimėtojos, bus 

nustatomos susumavus visus rajono spartakiados varžybų įskaitinius taškus atskirai 

kiekvienai mokyklų grupei: 

 11.1. miesto mokyklų ir miesto pradinių klasių mokinių grupes sudaro: „Atžalyno“, 

„Aušros“ pagrindinės mokyklos, Kaštonų pagrindinė mokykla, „Saulės“ ir Vabalninko 

Balio Sruogos gimnazijos. Taškai šioje grupėje skaičiuojami taip: I vieta – 5 taškai, II vieta 

– 4 taškai, III vieta – 3 taškai ir t.t. Įskaitai imami11 sporto šakų varžybų rezultatai, miesto 

pradinių klasių mokinių sporto žaidynių varžybose – 5 sporto šakų varžybų rezultatai; 
11.2. kaimo vietovių mokyklų grupę sudaro: Germaniškio, Kratiškių, Medeikių, 

Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės Petro Poškaus  ir Papilio pagrindinės 

mokyklos. Taškai šioje grupėje skaičiuojami taip: I vieta 7 taškai, II vieta – 6 taškai, III 

vieta – 5 taškai ir t.t. Įskaitai imami 11 sporto šakų varžybų rezultatai; 

11.3. kaimo vietovių mokyklų komandos negali dalyvauti miesto mokyklų sporto 

žaidyniu varžybose; 

11.4. miesto mokyklų komandos negali dalyvauti kaimo vietovių mokyklų sporto 

žaidyniu varžybose;  

11.5. miesto ir kaimo vietovių mokyklos gali pretenduoti tik į savo grupių prizines 

vietas. 

12. Atskirų sporto šakų varžybų nugalėtojai atstovauja rajonui respublikinėse 

Lietuvos mokinių sporto žaidyniu varžybose (zoninėse, tarpzoninėse, finalinėse).  

13. Jeigu kelios mokyklos surenka vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama toms, 

kurios užėmė daugiau komandinių pirmųjų vietų, esant lygiosioms – antrųjų ir t. t.  
 

VI. VARŽYBŲ VYKDYMAS  

 

14. Mokyklų, kurių sporto bazėse rengiamos sporto šakų varžybos, direktorius atsako  

už sporto bazę ir inventoriaus parengimą varžyboms.  

15. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, 

dokumentų pateikimą, tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.  

16. Komandos vadovai, atvykę į sporto šakų varžybas, teisėjų kolegijai pateikia 

mokyklos vadovo patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos 

pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir komandos vadovo vardas, 

pavardė.  

17. Komanda, atsivežusi kitų nei varžybų nuostatuose nurodytų gimimo metų 

sportininką, diskvalifikuojama. 

18.Jei sporto šakoje dalyvauja 6 komandos tada daromi 2 pogrupiai, jei dalyvauja 5 

komandos žaidžiama rato sistema. 
19.Biržų Jaunimo mokykla dalyvauja individualiai. 
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VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

   

           20. Atskirų sporto šakų rajono varžybose nugalėtojai apdovanojami medaliais. 

21. Miesto mokyklų mokinių, miesto pradinių klasių mokinių ir kaimo vietovių 

mokyklų komandos I-III vietų Biržų rajono savivaldybės mokinių sporto žaidyniu 

laimėtojos apdovanojamos taurėmis ir diplomais. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

22. Varžybos vykdomos neutraliose mokyklose arba mokyklose, turinčiose geresnę 

sporto bazę. 

23. Varžybų organizavimo klausimais komandų vadovai kreipiasi į Biržų rajono 

kūno kultūros ir sporto centrą.  

24. Protestus (varžybų dieną pateiktus vyriausiajam varžybų teisėjui ne vėliau, kaip 

per 30 min. po varžybų ir vyriausiojo varžybų teisėjo pristatytus Biržų rajono kūno kultūros 

ir sporto centrą.) nagrinėja sporto šakos vykdančioji varžybų teisėjų kolegija.  

25. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras pasilieka teisę keisti varžybų datą, 
laiką ir vietą.  

 

  

 

_______________ 

 

 


