
 

 2016 - 2017 MOKSLO METŲ VYKDOMŲ 

BIRŽŲ RAJONO MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ SPORTO ŠAKOS  

 
 

 BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  VARŽYBOS 

1. "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" (2004 m. gimimo ir jaunesni) 

2. Badmintonas (merginų) (amžius neribojamas) 

3. Badmintonas (vaikinų) (amžius neribojamas) 

4. Futbolas 5x5 (vaikinų) (2003 m. gimimo ir jaunesni)         

5. Kalnų dviračiai (merginų) (2002 m. gimimo ir jaunesni) 

6. Krepšinis (vaikinų) (2001 m. gimimo ir jaunesni) 

7. Kvadratas berniukų (2004 m. gimimo ir jaunesni) 

8. Kvadratas mergaičių (2004 m. gimimo ir jaunesnių) 

9. Lengvosios atletikos atskiros rungtys (merginų) (amžius neribojamas) 

10. Lengvosios atletikos atskiros rungtys (vaikinų) (amžius neribojamas) 

11. Lengvosios atletikos keturkovė (merginų) (2003 m. gimimo ir jaunesni) 

12. Lengvosios atletikos keturkovė (vaikinų) (2003 m. gimimo ir jaunesni) 

13. Lengvosios atletikos kroso estafetės (1998m.-2001m.) 

14. Lengvosios atletikos kroso estafetės (2002m.gimimo ir jaunesni) 

15. Smiginis (merginų) (amžius neribojamas)         

16. Smiginis (vaikinų) (amžius neribojamas)         

17. Stalo tenisas (merginų) (2001 m. gimimo ir jaunesni)         

18. Stalo tenisas (vaikinų) (2001 m. gimimo ir jaunesni)         

19. Svarsčių kilnojimas (amžius neribojamas)         

20. Šachmatai (amžius neribojamas)     

 

  

21. Šaudymas pistoletu (amžius neribojamas)         

22. Šaudymas šautuvu (amžius neribojamas)         

23. Virvės traukimas (amžius neribojamas) 

24 Orientavimosi sportas (vaikinų) (1999 m. gimimo ir jaunesni) 

  Įskaitai dėl taurių imama 11sporto šakų 

    

1. "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

2. Kvadratas (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

3. Lengvosios atletikos pradinių klasių trikovė (mergaitės) (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

4. Lengvosios atletikos pradinių klasių trikovė (berniukai) (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

5. Šachmatai (2006 m. ir jaunesni) 

6. Šaškės (2006 m. ir jaunesni) 

    

  Įskaitai dėl taurių imama 5 sporto šakos   

    

1. Kaimo vietovių "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" (2004 m. gimimo ir jaunesni) 

2. Kaimo vietovių "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

3. Kaimo vietovių futbolas 5x5 (merginų) (2002 m. gimimo ir jaunesni) 

4. Kaimo vietovių futbolas 5x5 (vaikinų) (2003 m. gimimo ir jaunesni) 

5. Kaimo vietovių krepšinis 3x3 (merginų) (2000 m. gimimo ir jaunesni) 

6. Kaimo vietovių krepšinis 3x3 (vaikinų) (2000 m. gimimo ir jaunesni) 

7. Kaimo vietovių kvadratas (2006 m. gimimo ir jaunesni) 

8. Kaimo vietovių kvadratas berniukų (2004 m. gimimo ir jaunesni) 

9. Kaimo vietovių kvadratas mergaičių (2004 m. gimimo ir jaunesnių) 

10. Kaimo vietovių lengvoji atletika (merginų) (amžius neribojamas) 

11. Kaimo vietovių lengvoji atletika (vaikinų) (amžius neribojamas) 

12. Kaimo vietovių stalo tenisas (merginų) (2001 m. gimimo ir jaunesni) 

13. Kaimo vietovių stalo tenisas (vaikinų) (2001 m. gimimo ir jaunesni) 

14. Kaimo vietovių svarsčių kilnojimas (amžius neribojamas) 

15. Kaimo vietovių šaškės (amžius neribojamas) 

16. Kaimo vietovių tinklinis (merginų) (2000 m. gimimo ir jaunesni) 

17. Kaimo vietovių tinklinis (vaikinų) (2000 m. gimimo ir jaunesni) 

18. Kaimo vietovių virvės traukimas (amžius neribojamas) 

    

  Įskaitai dėl taurių imama 11sporto šakų 

 


