
 

 

PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. 

įsakymu Nr.VĮ- 71 

 

2019 METŲ JURBARKO RAJONO VAIKŲ IR JAUNUČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

ATVIRO ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti lengvosios atletikos sporto šaką Jurbarko rajone. 

2. Išsiaiškinti stipriausius sportininkus savo amžiaus grupėje. 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

 3. Čempionatą vykdo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. Varžybų vyriausias 

teisėjas– Jurbarko r. KKSC treneris Antanas Domeika, vyr. sekretorė Laimutė Stanienė. 

 

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

4. Vaikų ir jaunučių čempionatas vykdomas 2019-09-19 Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos stadione (Vytauto Didžiojo g. 53 A, Jurbarkas). Varžybų pradžia 12.00 val. Komandos 

atvyksta iki 11.30 val. 

 

IV.VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 

5. Čempionate dalyvauja vaikai: I grupė gimę 2006-2007 metais, II grupė 2008 ir jaunesni), 

jaunučiai: gimę 2004-2005 metais. 

6. Čempionato programa: 

6.1. vaikai (mergaitės) I grupė 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio  

stūmimas(2 kg);  ieties metimas (400 gr.);  disko metimas (750 gr.). 

6.2. vaikai (berniukai) I grupė 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio 

stūmimas(3 kg);  ieties metimas ( 500 gr.; disko metimas (1 kg). 

6.3. vaikai (mergaitės) II grupė 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio  

stūmimas(2 kg);   

6.4. vaikai (berniukai) II grupė 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį; rutulio 

stūmimas(3 kg);   

6.5. jaunučiai (mergaitės) 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį, trišuolis 

(lentelė 8 m) rutulio stūmimas (3 kg.); ieties metimas (400 gr.); disko metimas (750) kg. 

6.6. jaunučiai (berniukai) 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, šuolis į tolį; šuolis į aukštį, trišuolis 

(lentelė 9 m); rutulio stūmimas (4 kg.); ieties metimas (500 gr.); disko metimas (1 kg). 

7. Vienas varžybų dalyvis gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 rungtyse. 

 

V. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

8. Komandos paraiškas pateikia elektroniniu paštu stanienelaima@gmail.com  iki rugsėjo 17 d. 

17.00 val.. 

9. Komandos vadovas prieš varžybas vyriausiajam teisėjui privalo pateikti vardines paraiškas, 

patvirtintas gydytojo. 

10. Atvykusių dalyvių starto mokestis 2 eurai, pagal išrašytą Jurbarko rajono kūno kultūros ir 

sporto centro sąskaitą faktūrą. 

 

VI.  APDOVANOJIMAS 

11. Visų rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais, 4-6 vietų 

laimėtojai apdovanojami  Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro diplomais. 

 VII. VARŽYBŲ FINANSAVIMAS 

12. Atvykusių komandų dalyvių dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti 

organizacija. 

13. Čempionato  teisėjavimo išlaidas apmoka Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. 

____________________________ 


