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1. „DŽIAUGSMO GIMNASTIKA“ 

 Varžybos komandinės – grupės dalyvių skaičius – neribojamas. 

 Pasirodymo trukmė – iki 3 min. Pratimas atliekamas pagal muzikinį įrašą (CD arba USB), panaudoti 

gimnastikos, akrobatikos, įvairių šokių rūšių elementus bei įvairius gimnastikos įrankius.  

 Renkamas pasirodymas – nugalėtojas (nugalėtoja apdovanojama taure, diplomu ir prizu), pagal 

šiuos vertinimo kriterijus: 

 choreografijos originalumas – išskirtinumas 

 sinchronas 

 techninis meistriškumas  

 estetinis vaizdas  

 emocingumas – artistiškumas 

 Visos kitos komandos apdovanojamos padėkomis ir prizais. 

 

 

2. „JUDRUSIS PROTMŪŠIS“ 
 Judrus ir intelektualus žaidimas, kuriame komandos varžosi, kuri greičiau pateiks daugiau teisingų 

atsakymų į pateiktus klausimus.  

 Komandą sudaro 6 nariai (3 merginos ir 3 vaikinai). Iš vienos aukštosios mokyklos/gimnazijos galima 

registruoti iki 2 komandų. Visos komandos gauna vienodus klausimus.  

 Kiekviena komanda burtų keliu išsitraukia numerį, kuris žymi komandos pavadinimą viso žaidimo metu. 

Komanda turi teisę paimti tik vieną voką, vienu metu ir tik tą voką, kuris yra pažymėtas komandos 

pavadinimo numeriu. 

Pvz.: visos komandos vienoje vietoje (starte). Vienas iš komandos narių atlikęs nurodytą sportinę užduotį 

ima voką pažymėtą savo komandos numeriu. Pasiėmus voką grįžtama pas komandos draugus paprastu 

bėgimu/ėjimu, grįžus sprendžiama užduotis, išsprendus užduotį vienas narys su atsakymu įveikia kliūčių 

ruožą, padeda atsakymą su voku į komandai pažymėtą vietą ir paima kitą voką su klausimu ir grįžta pas 

komandą, išsprendžia užduotį kitas komandos narys su atsakymu įveikęs kliūčių ruožą su nauju klausimu 

grįžta pas komandą ir taip kol atlieka visas užduotis.  

 Komanda finišuoja kai pristato paskutinę išspręstą loginę užduotį.  

 Laimi ta komanda, kuri surenka daugiausia taškų. Taškai skiriami už greitį t.y. už finišuotą vietą ir už 

teisingai išspęstas logines užduotis. 

 Taškų skaičiavimo sistema: 1 vieta - 10 taškų, 2 vieta – 9 taškai, 3 vieta – 8 ir taip toliau...(priklausomai 

nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus). Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą pridedame po tašką. 

Tai reiškia, kad už pirmą vietą gauna 10 tšk. + galimi 9,8, 7...taškai papildomi už teisingus atsakymus. Jei 

komandos surinks vienodą taškų skaičių (pvz. atbėgo pirmi, bet vienas atsakymas neteisingas, o antri viską 

gerai atsakė), laimi ta komanda, kuri pateikė daugiau teisingų atsakymų. 

 Judriojo protmūšio nugalėtojų komandos nariai apdovanojami asmeninėmis Lietuvos olimpinės akademijos 

dovanomis. 

 

3. PASAGOS METIMAS 

 Varžybos individualios. Merginos ir vaikinai apdovanojami atskirai.  

 Metimo atstumas iki strypo 5 metrai, vienas bandomasis metimas ir trys įskaitiniai metimai.  

 Pasaga apjuosia geležinį strypą – 5 taškai; pasaga liečia geležinį strypą – 3 tšk.; per pasagos atstumą nuo 

strypo – 2 tšk.  

 Taškų suma sudedama po trijų įskaitinių metimų. Jeigu taškų suma lygi, nugalėtojas išaiškinamas remiantis 

pirmuoju punktu, jeigu prireikia, pagal antrąjį ir trečiąjį punktus.  

 

 

 

 

 



 

4. “TRIJULIŲ KRYŽIUKAI NULIUKAI” 

 Komandinis žaidimas, kurį sudaro trys žaidėjai.  

 Nubraižoma 9 langelių (3×3) lentelė.  

 žaidžia dvi komandos vienu metu.  

 Viena komanda lentelės langelius žymi X (kryžiukais arba spalvotu kūgeliu), kita – 0 (nuliukais arba 

spalvotu kūgeliu).  

 Po vieną žaidėją iš abiejų komandų atbėga su „žymekliu“ ir deda į langelį ir bėga atgal į pradinį tašką, tada 

bėga po antrą žaidėją, taip pat deda „žymeklį“ ir vėl bėga į pradinį tašką. Tretiems žaidėjams grįžus į 

pradinį tašką bėga pirmasis tuščiomis ir jis gali tik perdėti jau esamą savo komandos vieną iš „žymeklių“. 

Komandos žaidėjų eiliškumas negali keistis. Laimi ta komanda, kuri pirma užpildo pilną eilutę, stulpelį ar 

įstrižainę savo ženklais.  

 Komandoms skiriamas maksimalus 3 minučių laikas. Žaidžiama vieno arba dviejų minusų sistema 

(priklausomai nuo dalyvių skaičiaus). 

 

5. PRIPUČIAMAS DARTBOLAS 

 Varžybos individualios. Merginos ir vaikinai apdovanojami atskirai.  

 Dalyviai spiria kamuolį į pripučiamą taikinį iš 5 m nuotolio. Kiekvienas žaidėjas iš eilės spiria lipnų 

kamuolį 5 kartus.  

 Taškai skaičiuojami pagal nustatytą sistemą. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienodai taškų vykdomi 

papildomi bandymai. Laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiausiai taškų. 

 

6. PRIPUČIAMAS DAUGIAKREPŠIS 

 Varžybos individualios. Merginos ir vaikinai apdovanojami atskirai.  

 Vienu metu varžytis gali 2 – 3 asmenys. Visiems dalyviams duodamas bendras kamuolių skaičius. 

 Dalyvių užduotis – per 1 min. kuo greičiau įmesti kuo daugiau kamuolių į krepšį.  

 Laimi žaidėjas tas, kuris surenka daugiausiai taškų. 

 

7. GLADIATORIUS 

 Varžybos individualios. Merginos ir vaikinai apdovanojami atskirai.  

 Du žaidėjai, įsitaisę ant specialių pakylų, kovoja pripučiamomis lazdomis ir stengiasi vienas kitą nuversti. 

 Kovojama iki 2 pergalių, laimi tas, kuris priešininką „nugriauna“ nuo pakylos. 

 Žaidžiama vieno arba dviejų minusų sistema (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus). 

 

8. AKLASIS FUTBOLAS 

 Komandinis žaidimas, komandą sudaro vaikinas ir mergina. 

 Vienu metu aikštelėje varžosi dvi komandos viena prieš kitą. Siena, kurios apačioje išpjautos skylės, skiria 

dvi komandas, kurios viena kitos nemato. 

 Į žaidimo aikštelę įmetama po 10 vnt. futbolo kamuolių kiekvienai komandai. Po teisėjo švilpuko 

komandos stengiasi išspirti visus kamuolius į priešininkų pusę (siekia, kad jų pusėje būtų kuo mažiau 

kamuolių).  

 Laikas – 1 min.  

 Laimi ta komanda, kuri po nustatyto laiko savo pusėje turi mažiau futbolo kamuolių.  

 Žaidžiama vieno arba dviejų minusų sistema (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus). 

 

Paraiškos:  
 Aukštųjų mokyklų/gimnazijų delegacijų vadovų paraiškos teikiamos iki 2019 m. lapkričio 20 d. 17:00 val.  

 Paraiškoje nurodomi visi dalyviai. Renginio metu galima registruoti papildomus dalyvius, juos įtraukiant į savo 

aukštosios mokyklos/gimnazijos paraišką. 

 Dalyvaujantys komandinėse sporto šakose – pažymimi. Dalyvaujantys komandinėse sporto rungtyse - 

užsiregistravę ir neatvykę (pavardės gali būti keičiamos) - - 5 baudos balai visai delegacijai, renginio metu 

registracija į komandines rungtis nebus daroma.  

 Registruotis į individualias sportines rungtis bus galima ir vietoje, nebūtina žymėti paraiškoje. 

 Paraiškas turi patvirtinti aukštosios mokyklos kūno kultūros katedros, sporto centro/ klubo vadovas ir medicinos 

darbuotojas.  

 Pagrindinis vertinimo kriterijus – masiškumas (1 dalyvis – 1 taškas); 

 Už „Džiaugsmo gimnastika“ komandų pasirodymą visai komandai skiriami 5 taškai; Varžybų nugalėtojai 

(individualios rungtys, komandinės rungtys) vertinami sekančiai: I vieta – 9 taškai; II vieta – 6 taškai; III vieta – 3 

taškai. 

 


