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JAUNUČIŲ IR VAIKŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBŲ 

„AUKŠTAITIJOS TAURĖ 2022“ 

PANEVĖŽIO ETAPO NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Populiarinti lengvąją atletiką vaikų tarpe; 

 Ieškoti talentingų sportininkų; 

 Kelti jaunųjų lengvaatlečių meistriškumą; 

 Geriau pasirengti respublikiniams startams. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

           Varžybos vykdomos 2022 - 01- 17 Panevėžio lengvosios atletikos manieže (Liepų al. 4). 

Atvykimas iki 10.30 val. Varžybų pradžia 12.00 val. 

Paraiškas siųsti el. paštu edita.barisiene@gmail.com iki sausio 13 d. 15 val. 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

           Varžybos vykdomos vaikams, gimusiems 2009 m. ir jaunesniems (A gr.) ir jaunučiams, 

 gimusiems 2007- 2008 m. (B grupė). 

           Dalyvauja Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Panevėžio  jaunieji 

lengvaatlečiai. 

           Dalyvių skaičius komandoje neribojamas. Varžybos individualios. Sportininkas varžybose gali 

startuoti  ir apdovanojimų siekti ne daugiau kaip 2- jose rungtyse. 

 

IV.  PROGRAMA 

Mergaitėms- 60 m,  200 m,  500 m,  60 m b/b,  šuolis į tolį,  šuolis į aukštį,  rutulio 

stūmimas (2 kg); 
Berniukams- 60 m,  200 m,  500 m,  60 m b/b,  šuolis į tolį,  šuolis į aukštį,  rutulio stūmimas (3 kg); 

Jaunutėms- 60 m,  200 m,  600 m,  60 m b/b,  šuolis į tolį,  šuolis į aukštį,  rutulio stūmimas (3 kg); 

Jaunučiams- 60 m,  200 m,  800 m,  60 m b/b,  šuolis į tolį,  šuolis į aukštį,  rutulio stūmimas (4 kg). 

 

                                             V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

Nugalėtojai nustatomi pagal galiojančias lengvosios atletikos taisykles. Varžybų nugalėtojai ir 

prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 

VI. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS 
             Jaunučių ir vaikų lengvosios atletikos ,,Aukštaitijos taurė 2020“ I etapo varžybas organizuoja 

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras ir Pakruojo rajono sporto centras. Panevėžio KKSC skiria 

lengvosios atletikos maniežo patalpas, med. personalą varžybų metu ir skiria apdovanojimus 

jaunučių grupės sportininkams. Pakruojo rajono sporto centras skiria apdovanojimus vaikų amžiaus 

grupei. 

             Į varžybas atvykstančios komandos atsiveža po 2 teisėjus. 

 

VII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS IR PARAIŠKOS               
Dalyvių ir trenerių komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

Paraiškas siųsti el. paštu edita.barisiene@gmail.com iki sausio 13 d. 15 val. 

Informacija pasiteiravimui mob. Tel. +370 624 08635 
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