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PANEVĖŽIO MIESTO KŪNO  KULTŪROS  IR  SPORTO DIENOS 

NUOSTATAI 

 

I.  Varžybų  tikslas  ir  uždaviniai : 

 renginiu paminėti kūno kultūros ir sporto dieną, 

 įtraukti į renginį kuo daugiau miesto moksleivių, 

 išaiškinti  ir apdovanoti pajėgiausius sportininkus, 

 propaguoti  bėgimą, dviračių sportą. 

 

II.  Varžybų vykdymo programa ir laikas: 

2019m. spalio 3d. Panevėžio miesto Sevagėje (prie Aleksandro paminklo)  

10.30 val. Komandinės linksmosios orientavimosi sporto varžybėlės „Mokausi orientuotis“ (5-10 

metų vaikams). Registracija nuo 10 val. Nuostatai pridedami (1 priedas).  

 

Senvagėje -  

  

Kūno kultūros ir sporto diena 

16.45 val. Bėgimas, skirtas Kūno kultūros ir sporto dienai paminėti (bėgsime 1 ratą aplink 

Senvagę).  

Amžiaus grupės : 1 grupė iki 2005m.(berniukai ir mergaitės) ir 2 grupė nuo 2004m. ir vyresni            

(berniukai ir mergaitės).  

Registracija nuo  16 iki 16.45 val. (prieš bėgimą darysime mankštą) . 

 18 val. Bėgimas „Romantic“ Senvagėje  (3 km). Registracija nuo 17.30 val.  

Išsamesnė informacija www.pkksc.lt, tel. 

 

 

III. Nugalėtojų  ir  prizininkų apdovanojimai: 

 

 Visų varžybų dalyviai gaus atminimo medalius,  bėgimo Senvagėje I – II ir III vietų 

prizininkai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

VI.  Registracija išankstinė – el.paštas: b.kriste@gmail.com  arba  varžybų  vietoje. 

Išsamesnė informacija www.pkksc.lt.  

 

Varžybų vyr.teisėjas        K.Baltramaitytė               tel. 8620 77082 
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PANEVĖŽIO MIESTO 5-10 METŲ MOKSLEIVIŲ KOMANDINIŲ LINKSMŲJŲ 

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBĖLIŲ „MOKAUSI ORIENTUOTIS“ 

NUOSTATAI 
 

 

 

 

I. TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI  

 

- Ugdyti vaikų norą sportuoti, žaisti, augti sveikais, stipriais piliečiais. 

 

 

II. ORGANIZAVIMAS 

 

- Varžybas organizuoja Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras. 

 

III. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 

- 2019m. spalio 3 d. 10.30 val. Panevėžio miesto Senvagėje (prie Aleksandro paminklo) 

 

IV. DALYVIAI 

 

- Varžybose dalyvauja 5- 10 metų vaikai. Komandoje 4 vaikai. 1 grupė - darželinukai ir 2 grupė 

pradinių klasių moksleiviai. 

- Paraiškas prašome siųsti emailu: b.kriste@gmail.com   iki 2019m. spalio 1 d.   

 
    

V. VARŽYBŲ INFORMACIJA 

   

- Speciali orientavimosi sporto trasa mažiems vaikams. Visa trasa markiruota juostelėmis. 

Dalyviai starte gauna sportinius žemėlapius su juose pažymėtais kontroliniais punktais. 

Kontroliniai punktai pastatyti markiruotėje. Vaikai bėga trasą markiruote ir atsižymi 

kontrolinius punktus. Paklydimo galimybės nėra, prieš varžybas supažindinsime su varžybų 

taisyklėmis. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 

- Visi dalyviai apdovanojami specialiais prizais. I-III vietas iškovojusios komandos bus 

apdovanojamos medaliais ir prizais. 

 

 

 

Informacija telefonu: 8 620 77082 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:b.kriste@gmail.com


 

 

 

 

 


