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RADVILIŠKIO RAJONO BENRJO UGDYMO MOKYKLŲ RAJONINĖS SVARSČIŲ 

KILNOJIMO VARŽYBOS 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 1. Išsiaiškinti stipriausią komandą/dalyvį, kuri/kuris bus deleguota/as į LMŽ tolimesnį 

varžybų etapą. 
 2. Įtraukti kuo daugiau mokinių į aktyvią fizinę veiklą. 
 3. Propaguoti sportą Radviliškio mieste ir  kaimo vietovių mokyklose. 
 

II. ORGANIZAVIMAS IR REGISTRACIJA 

 4. Radviliškio rajono, bendrųjų ugdymo mokyklų, svarsčių kilnojimo varžybas 

organizuoja, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau - Centras) 

sporto skyrius, atsakingas asmuo, Agnius Juozapaitis, Centro sporto skyriaus sporto metodininkas, 

tel.nr. +37061889039. 
 5. Registracija – Agnius Juozapaitis, tel. nr. +37061889039, el.paštas – 

a.juozapaitis@radviliskiopc.lt 

 6. Varžyboms teisėjauja paskirta teisėjų kolegija, varžybose dalyvausiančių komandų 

deleguoti atstovai ir vyr.  varžybų teisėjas – Agnius Juozapaits. 

 7. Deleguotas komandos teisėjas, negali teisėjauti savo atstovaujamos 

komandos/dalyvio varžyboms/rungčiai. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 8. Rajoninės varžybos – 2022 m. gruodžio 2 d., varžybų pradžia  10.30 val., 

Baisogalos gimnazijos sporto salėje, Mokyklos g. 25, Baisogala. 
9. Tarpzoninės varžybos – 2022 m. gruodžio 9/10/11 d.   

10. Finalinės varžybos – 2023 m. vasario 3/4 d.. 

11. Į tarpzonines ir finalines varžybas atvykstama iki 11.00 val. 

 

IV. DALYVIAI 

12. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų komandos.  

13. Dalyvių svorio kategorijos: merginos iki 63 kg ir daugiau kaip 63 kg; vaikinai iki 

14, 58, 63, 68, 73, 78, 85 ir daugiau kaip 85 kg.  

 15. Komandos sudėtis – 8 dalyviai ir komandos vadovas. Dalyvių skaičius vienoje 

svorio kategorijoje neribojamas.  

16. Dalyvių amžius neribojamas.  

 

 

 

III. PROGRAMA 

1. Tarpzoninių varžybų pogrupiai sudaromi teritoriniu principu. 

 18. Tarpzoninės varžybos vyksta švietimo ir sporto skyrių, kurie pogrupiuose įrašyti 

pirmieji, sporto bazėse. 

19. Veiksmai vaikinai: 
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 19.1. Stūmimas: du svarsčiai po 16 arba po 24 kg stumiami abiem rankom nuo 

krūtinės aukštyn ant ištiestų rankų. Galutinis veiksmo rezultatas – išstumti abu svarsčiai daugiausia 

kartų pagal galiojančias taisykles, vienas stūmimas 16 kg svarsčiais – 1 taškas, 24 kg svarsčiais – 2 

taškai. 

 1.2. Rovimas: 16 arba 24 kg svarstis raunamas viena, paskui kita ranka. Galutinis 

veiksmo rezultatas – išrautas svarstis pagal galiojančias taisykles, vienas rovimas 16 kg svarstis 0,5 

taško, 24 kg svarstis 1 taškas. 

 19.3. Rezultatas skaičiuojamas, kol svarstis neiškrenta iš rankos. Atliekant rovimo 

veiksmą, ilsėtis galima, kai svarstis yra virš galvos.  

 20. Veiksmas merginos: 

 20.1. Merginos atlieka tik rovimo veiksmą. 12 arba 16 kg svarstis raunamas viena, 

paskui kita ranka. Galutinis rezultatas: vienas rovimas 12 kg svarstis 0,5 taško, 16 kg svarstis 1 

taškas.  Rezultatas skaičiuojamas, kol svarstis neiškrenta iš rankos. Atliekant rovimo veiksmą, 

ilsėtis galima, kai svarstis yra virš galvos.  

 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

 21. Įskaiton imama po 16 geriausių kiekvienos svorio kategorijos rezultatų, už I vietą 

skiriama 19 tšk., II – 17, III – 15, IV – 13, V – 12 tšk., ir t. t ., už XVI vietą – 1 taškas.  

 22. Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Surinkus vienodą taškų sumą, 

pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ar 

tolimesnių vietų.  

 23. Komandai įskaitomi 6 (šešių) mokinių geriausi rezultatai (iš startuojančių 8 

mokinių). 
 

 

V. PARAIŠKOS 

 

 24. Komandos mokytojai (vadovai), atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia 

vardines paraiškas pagal bendruose nuostatuose nurodytus reikalavimus ir mokinių pažymėjimus. 

 

VIII. PASTABOS 

 25. Dalyviai kurie įtraukti į vardinę dalyvių paraišką, privalo turėti gydytojo išduotą 

pažymą/vizą, kuri patvirtina, jog asmuo dalyvaujantis varžybose yra visiškai sveikas ir jam yra 

leidžiama užsiiminėti aktyvia fizine veikla. 

 26.  Už Dalyvių sveikatą jų Varžybų metu, atsako komandos vadovas. 

 


