TVIRTINU
LKDK prezidentas
Viktoras Senčila
2016-05-04

LIETUVOS KOLEGIJŲ STUDENTŲ IR DARBUOTOJŲ 2016 M. SPORTO
ŠVENTĖS

NUOSTATAI
I. SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Plėtoti fizinį aktyvumą tarp kolegijų darbuotojų ir studentų, aktyviai užsiiminėti kūno kultūra ir
sveikai gyventi.
2. Populiarinti fizinį aktyvumą, kaip priemonę sveikatai ir gyvenimo kokybei gerinti.
3. Išsiaiškinti aktyviausiai užsiiminėjančius kūno kultūra kolegijų darbuotojus ir studentus.
4. Išsiaiškinti sportiškiausią kolegiją.
II. SKYRIUS

VIETA IR LAIKAS
5. Lietuvos kolegijų darbuotojų ir studentų sporto šventė vyks 2016 m. gegužės 21-22 dienomis
„Žilvičio“ poilsio stovykloje, Klaipėdos raj., Karklės kaimas. (Poilsiavietę rasite važiuodami nuo
Kauno autostrada į Palangą. Pusiaukelėje Klaipėda-Palanga yra rodyklė ,,Karklė“. Karklės kaime
rodyklė ,,Žilvitis‘‘ nukreips jus į poilsiavietę.)
Atvykimas iki 12 val.
III. SKYRIUS

ŠVENTĖS ORGANIZATORIAI
6. Lietuvos kolegijų darbuotojų ir studentų sporto šventę 2016 organizuoja Klaipėdos valstybinės
kolegijos sporto šventės organizavimo darbo grupė.
IV. SKYRIUS

ŠVENTĖS DALYVIAI
7. Šventėje kviečiame dalyvauti visų Lietuvos kolegijų, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos,
Tarptautinės teisės ir verslo mokyklos komandas.
8. Komandos gali apsigyventi atsivežtose palapinėse arba namelių kambariuose. Nakvynės kaina
dalyviui su patalyne – 5 EUR parai.
9. Apie dalyvavimą šventėje ir dalyvių skaičių iki gegužės 18 d. informuoti elektroniniu paštu
v.kasparaitis@kvk.lt tel. 8 63007748
10. Kiekviena komanda varžybų vykdymui skiria po 1 teisėją.

V. SKYRIUS
ŠVENTĖS PROGRAMA
11. 2016 m. gegužės 21 d. (šeštadienis)
14.00
14.15
14.15
14.15
15.15
17.00
20.00

Šventės atidarymas.
Studentų krepšinio varžybos
Šaudymas iš pneumatinio pistoleto
Smiginis
Tinklinio varžybos
Linksmoji estafetė
Vakaronė klube. Šventės uždarymas, nugalėtojų
apdovanojimas

8 dalyviai.
3 dalyviai.
3 dalyviai.
8 dalyviai
4 dalyviai.

VI. SKYRIUS
KREPŠINIS (STUDENTŲ VARŽYBOS)
12. Varžybos vykdomos pagal krepšinio žaidimo taisykles. Komandos sudėtis 8 dalyviai. Žaidžiami
2 kėliniai po 15 min. bendro laiko.

VII. SKYRIUS
TINKLINIS
13. Komandos sudėtis - 8 dalyviai. Komandos gali būti mišrios. Žaidžiama 1 setą iki 21 taško pagal
tinklinio taisykles. Komandai surinkus 10 taškų keičiamasi aikštelės pusėmis. Varžybų vykdymo
sistema, atsižvelgiant į komandų skaičių, bus aptarta prieš varžybas. Jei komandos burtų tvarka bus
skirstomos į 2 pogrupius, pogrupiuose bus žaidžiama ratų sistema. Dėl vietų išaiškinimo susitiks
komandos, užėmusios atitinkamas vietas pogrupiuose.

VIII. SKYRIUS
ŠAUDYMAS
14. Komandos sudėtis – 3 dalyviai. Komandos gali būti mišrios. Šaudoma iš pneumatinio pistoleto į
žiedinį taikinį. Bandomieji – 3 šūviai, įskaitiniai – 5 šūviai. Atstumas – 5 metrai. Nugali komanda,
surinkusi daugiausiai taškų. Surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, kuri
pataikė į daugiausiai 10-kų, 9- kų, 8- kų ir t.t.

IX. SKYRIUS
SMIGINIS
15. Komandos sudėtis - 3 dalyviai. Komandos gali būti mišrios. Kiekvienas dalyvis meta į taikinį 3
serijas po 3 strėlytes (3 metimai bandomi). Nugali komanda, surinkusi daugiausiai taškų.

X. SKYRIUS
LINKSMOJI ESTAFETĖ
16. Komandos sudėtis – 4 dalyviai. Komandos gali būti mišrios:
1 etapas – žiedų mėtymas į taikinį. Kiekvienas dalyvis meta po 5 žiedus į taikinį. Už kiekvieną
pataikytą žiedą į taikinį komandai minusuojama 2 sekundės iš bendro laiko;

2 etapas – kamuolio varymas kojomis apie žymeklius. Kartojama kol įveikiama kliūtis.
3 etapas – lindimas pro maišą.
4 etapas – kamuolių sumetimas į statinę. Kiekvienas dalyvis meta po vieną kamuolį. Metama kol
pataikoma. Nepataikytą kamuolį kartoja tas pats dalyvis;
5 etapas – slidinėjimas (keturvietės slidės, distancija 40-50 m.).
Nugali komanda trasą įveikusi per trumpiausią laiką

XI. SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS.
17. Sporto šventės nugalėtojai nustatomi pagal užimtas vietas tinklinio, šaudymo, smiginio ir
estafetės varžybose. Už užimtą I vietą sporto šakoje, komanda gauna 1 tašką, antrą vietą – 2 taškus,
trečią vietą – 3 taškus ir t.t. Nugali komanda, surinkusi mažiausiai taškų. Esant lygiam taškų skaičiui,
nugali komanda užėmusi daugiau pirmų, antrų, trečių vietų.
18. Komandos, užėmusios I, II, III vietas bendrakomandinėje įskaitoje apdovanojamos taurėmis.
Dalyviai, užėmę I, II, III vietas tinklinio ir estafetės varžybose apdovanojami medaliais. Dalyviai,
užėmę I, II, III vietas asmeninėje įskaitoje šaudymo ir smiginio varžybose apdovanojami medaliais.

Projekto vadovas

KVK sporto metodininkas

Jonas Dumskis

Vytautas Kasparaitis

