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2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V2014/2015 m. m. JONAVOS RAJONO MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO

NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŢDAVINIAI

1. Jonavos rajono mokinių olimpinio festivalio tikslas – kuo daugiau rajono mokinių įtraukti
į papildomąjį sportinį ugdymą, nustatyti stipriausias bendrojo lavinimo mokyklų komandas ir
deramai atstovauti rajoną respublikinėse Olimpinio festivalio varţybose.
2. Uţdaviniai:
- didinti mokinių motyvaciją uţsiimant aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai
mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi;
- propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip mokinių auklėjimo priemonę;
- tobulinti mokinių sportinį meistriškumą;
- rengtis varţyboms, atstovauti mokyklai, rajonui;
- gerinti mokinių uţimtumą po pamokų.
II.

LAIKAS IR VIETA

3. Varţybų laikas ir vieta pagal 2014/2015 m. m. Jonavos rajono mokinių olimpinio
festivalio atskirų sporto šakų varţybų programą ir pagal kiekvieno mėnesio patikslintą Jonavos
rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro renginių ir varţybų planą.
4. Varţybas organizuoja Jonavos KKSC.
5. Atskirų sporto šakų varţybos vyks pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
pateiktus nuostatus, kuriuos galite rasti internete adresu: www.lmitkc.lt, ir 2014-2015 m.m. Jonavos
r. mokinių olimpinio festivalio programą – kalendorių.
III.

VARŢYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

6. Varţybose dalyvauja rajono gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių ir pradinių mokyklų
mokiniai. Metai yra patikslinti 2014/2015 m. m. Jonavos rajono mokinių olimpinio ferstivalio
kalendoriuje. Varţybose dalyvauja komandos sudarytos iš vienos mokyklos mokinių, bet ne kelių
mokyklų rinktinė. Mišrios komandos sudaromos tik iš vienos mokyklos.
7. Kompleksinė įskaita
vykdoma trijose grupėse: I grupė – miesto: gimnazija,
progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, II grupė – kaimo vidurinės, pagrindinės mokyklos,
daugiafunkciniai centrai, III grupė – miesto mokyklų pradinės klasės.
8. Pagal Jonavos rajono bendro ugdymo mokyklų pateiktas preliminarines paraiškas,
varţybos vyks trijose grupėse ir bendrai: I grupė – miesto BUM, II – kaimo BUM, III – miesto
mokyklų pradinės klasės.
Jonavos rajono BLM mokiniai dalyvaus šiose Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varţybose
I GRUPĖ - MIESTO: GIMNAZIJOS IR PAGRINDINĖS MOKYKLOS
1. Tinklinis (mergaitės, 1999 m.g. ir j.)
2. Krepšinis (berniukai, 1999 m.g. ir j.)
3. Kvadratas (2002-2003 m. g.)
4. Turizmas (mergaitės, berniukai, neribojamas)
5. Kalnų dviračių krosas (mergaitės, berniukai, 2001 m.g. ir j.)
6. Futbolas (berniukai 2001 m.g. ir j.)
7. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2002 m.g. ir j.)
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8. Šachmatai (5-12 kl.)
9. Lengvosios atletikos atskirų rungčių ( neribojamas)
10. Orientavimosi sportas (1997 m.g. ir j.)
11. Tenisas (neribojamas)
12. Stalo tenisas (mergaitės, berniukai, 1999 m.g. ir j.)
13. Smiginis ( neribojamas)
14. Badmintonas ( neribojamas)
15. Svarsčių kilnojimas (neribojamas, mišri)
16. Šaškės (5-12 klasės,mišrios)
17. Virvės traukimas ( daugiau negu 12 m. mišrios)
II GRUPĖ – KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ VARŢYBOS
18. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2004 m.g ir j.)
19. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2002 m.g. ir j. )
20. Krepšinis 3x3 (mergaitės, berniukai, 1998 m.g. ir j.)
21. Futbolas 5x5 (berniukai 2001 m.g. ir j.)
22. Kvadratas (2004 m. g. ir j.)
23. Kvadratas (2002 m. g. ir j.)
24. Lengvoji atletika (mergaitės, berniukai, neribojamas)
25. Tinklinis (mergaitės, berniukai, 1998 m.g. ir j.)
26. Virvės traukimas ( mišrios, ne jaun. nei 12m)
27. Svarsčių kilnojimas ( neribojama)
28. Stalo tenisas ( 1999 m. gim. ir j.)
I, II GRUPĖMS BENDRAI
Virvės traukimas ( ne jaun. kaip 12 m.)
Svarsčio kilnojimas (neribojama.)
Smiginis (neribojamas)
Šaškės (5-12 kl.)
29. Lengvosios atletikos keturkovė (neribojama)
30. Lengvosios atletikos kroso estafetės (neribojamas)
31. Futbolas 5x5 (mergaitės 2000 m.g. ir j.)
III GRUPĖ – MIESTO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VARŢYBOS
32. Kvadratas (2004 m. g. ir j. – (gali ţaisti penktokas jei jis atitinka gimimo metus)
33. Šaškės (4 kl. ir ţem.)
34. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2004 m.g. ir j.)
IV.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

8. Festivalio nugalėtojai ir prizininkai bus nustatomi atlikus kompleksinę įskaitą tarp I,
II, III grupių komandų.
9.Komandoms skiriamų taškų lentelė:
Vieta

Rajoninės

Zoninės

Tarpzoninės

Finalinės

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

21
19
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

30
29
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27

70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
30
29

120
110
100
90
86
82
78
74
70
66
62
58
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XIII
XIV
XV

7
6
5

27
27
27

29
29
29

54
50
46

XVI
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27

29

Ir t.t.

10. Į kompleksinę įskaitą skaičiuojami geriausiai pasirodţiusių mokyklų komandų iškovoti
taškai:
I grupėje – 8 komandų, II grupėje – 7 komandų, III grupėje – visų komandų. Taškai skiriami ne uţ
sporto šakos, bet uţ komandos (mergaičių, berniukų, mišrios) iškovotą vietą.
11. Festivalio laimėtojas atskirose grupėse (I, II, III) nustatomas pagal didţiausią taškų
sumą.
12. Komandoms skiriami tik jų rajone iškovoti taškai. Pvz., jei komanda zoninėse
varţybose laimėjo I vietą ir pateko į tarpzonines varţybas, kuriose uţėmė IV vietą, - jai skiriami 21
taškas.
13. Komandai, be svarbios prieţasties neatvykus į varţybas ir nepranešus, bus skiriama
(-10) baudos taškų.
14. Komandai, pareiškusiai norą dalyvauti varţybose, kuri nepaţymėjo preliminarioje
paraiškoje, leisti dalyvauti ir taškus skaičiuoti, tačiau komanda turi pranešti prieš savaitę iki
varţybų pradţios.
15. Jeigu olimpiniame festivalyje vienodai taškų surenka kelios mokyklos, pirmenybė
teikiama tai mokyklai, kuri daugiau laimėjo aukštesnių vietų respublikos finalinėse, tarpzoninėse,
zoninėse varţybose. Jeigu vienodą taškų sumą surenka mokyklos, nedalyvavusios finalinėse,
tarpzoninėse ir zoninėse varţybose, pirmenybė teikiama toms mokykloms, kurios rajoninėse
varţybose uţėmė daugiau komandinių pirmųjų vietų, lygybės atveju – antrųjų ir t.t.
16. Tarpzoninės ir finalinėse varţybose negali vienos mokyklos komandą keisti kitos
mokyklos komanda. Varţybas baigia mokyklos, dalyvavusios zoninėse varţybose, komanda.
17. Mokyklos komanda PRIVALO dalyvauti 12 sporto šakų, kad taškai būtų skaičiuojami
bendroje įskaitoje. Mergaitės ir berniukai dalyvaudami vienoje sporto rungtyje skaičiuojasi, kaip 2
sporto šakos.
V. APDOVANOJIMAS
18. Komandos, laimėjusios I, II, III vietas atskirų sporto šakų varţybose, apdovanojamos
medaliais, komandiniais diplomais.
19. Komanda, iškovojusi pirmąją vietą rajone, įgyja teisę dalyvauti tolimesniame etape, t.y.
respublikos zoninėse, tarpzoninėse arba finalinėse varţybose (priklausomai nuo respublikinių
varţybų pravedimo tvarkos).
VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS, FINANSAVIMAS
20. Mokyklos, kurių sporto bazėse rengiamos sporto šakų varţybos, parengia varţyboms
sporto bazę ir reikalingą inventorių.
21. Komandų vadovai patys teiraujasi dėl zoninių, tarpzoninių, finalinių varţybų vietos ir
laiko. Transportu pasirūpins Jonavos KKSC.
22. Komandų vadovai atsako uţ dalyvių saugumą kelionės ir varţybų metu, tinkamą
dokumentų pateikimą, mandagų moksleivių elgesį varţybų ir laisvalaikio metu.
23. Kelionės išlaidas į zonines, tarpozonines ir finalines varţybas apmoka Jonavos KKSC.
Rajoninių, zoninių ir tarpzoninių varţybų teisėjavimo išlaidas (pagal galimybę) apmoka Jonavos
KKSC. Finalinių varţybų teisėjavimo, nakvynės, kelionės (pagal galimybę) bei nugalėtojų ir
prizininkų apdovanojimo išlaidas apmoka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
VII. PARAIŠKOS
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24. Komandos vadovai (mokytojai), atvykę į varţybas, teisėjų kolegijai pateikia mokyklos
direktoriaus patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas,
dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė, ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė.
25. Atvykus į zonines, tarpzonines ir finalines varţybas, kartu su visais išvardintais
dokumentais, pateikiami mokinių paţymėjimai su fotonuotraukomis.

Paruošė: Direktorės pavaduotojas Laurynas Gailius
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