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RADVILIŠKIO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  

(MOKINIŲ GIM. 2010 IR JAUNESNIŲ)  RAJONINĖS KVADRATO VARŽYBOS 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Išsiaiškinti stipriausią komandą, kuri bus deleguota į LMŽ zoninių varžybų etapą. 

1.2. Įtraukti kuo daugiau mokinių į aktyvią fizinę veiklą. 

1.3. Propaguoti sportą Radviliškio rajono  kaimo vietovių mokyklose. 

 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR REGISTRACIJA 

2. Radviliškio r. savivaldybės kaimo vietovių rajonines mokyklų kvadrato varžybas (toliau 

Varžybos) 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. 

3. Registracija – Vita Masienienė, tel.nr.  861233552. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

4. Rajoninės Varžybos vykdomos: 

4.1. gim. 2010 m. ir jaunesnių – 2022 m. lapkričio  23 d. varžybų pradžia 9:00 val., 

Sidabravo gimnazijos sporto salėje, atvykimas 9:30 val.. 

5. Zoninės varžybos vykdomos: 

5.1. gim. 2010 m. ir jaunesnių – 2022 m. gruodžio 2/3/4 d. 

5.2. Komandos, zoninėse varžybose užėmusios pirmąsias vietas, patenka į tarpzonines 

varžybas. 

6. Tarpzoninės varžybos vykdomos: 

6.1. gim. 2010 m. ir jaunesnių –2023 m. sausio 27/28/29 d. 

6.2. Komandos, tarpzoninėse varžybose užėmusios pirmąsias vietas, patenka į finalines 

varžybas. 

7. Finalinės varžybos vykdomos: 

7.1. gim. 2010 m. ir jaunesnių – 2023 m. kovo 4 d. 

7.2. Atvykstama į visas minėtas varžybas iki 11.00 val. 

8. Komandų vadovai dėl varžybų vykdymo vietos ir datos kreipiasi į varžybų organizatorius. 

IV. DALYVIAI 

9. Varžybose dalyvauti kviečiamos visos Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklos. 

10. Varžybose dalyvauti negali, Radviliškio miesto bendrojo ugdymo mokyklos, kurios 

dalyvauja miesto vietovių varžybose. 

11. Gim. 2010 m. ir jaunesnių amžiaus grupės mokinių varžybos vykdomos atskirai tarp 

mergaičių ir berniukų komandų 

12. Mergaičių ir berniukų komandų sudėtis – 8 žaidėjai, 2 atsarginiai.  Aikštėje – 8 žaidėjai. 

1 mokytojas vadovas, 1 teisėjas. 

 

V. PROGRAMA 



13. Vykdomos rajoninės, zoninės, tarpzoninės ir finalinės varžybos. 

14. Varžybos vykdomos pagal 2006 m išleistas kvadrato taisykles, kurios pridedamos prie 

nuostatų ir yra LMNSC interneto svetainėje www.lmnsc.lt. Galioja visoms LMŽ kvadrato 

varžyboms. Komandų sudėtį reglamentuoja šių varžybų nuostatai.     

15. Varžybos vykdomos ratų sistema iš 2-jų laimėtų kėlinių.  

16. Visų etapų varžybose traukiami burtai ir sudaromi varžybų tvarkaraščiai. 

 

VI. PARAIŠKOS 

17. Komandų vadovai pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus pateikia 

rajono varžybų teisėjų kolegijai vardinę dalyvių paraišką ir mokinių pažymėjimus. 

 

VII. PASTABOS 

18. 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. 

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

 

 

 

 

http://www.lmnsc.lt/

