
KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNĖS „MAGIS“ 
2017.06.05-07, Guopstos 

I N F O R M A C I J A 
 

Žaidynės 
Sveikiname dalyvaujančias komandas ir nekantriai laukiame žaidynių pradžios. Žaidynės nėra 
orientuotos į aukštąjį sportinį meistriškumą ir sporto mokyklų auklėtinius. Sportas nėra savaiminis 
tikslas, o tik priemonė atsiskleisti fizinėms ir dvasinėms galimybėms, valios stiprybei, komandinės 
sąveikos grožiui, gebėjimui varžytis ir bendradarbiauti, švęsti pergalę ir pripažinti pralaimėjimą. 
Komandos turi dalyvauti visoje žaidynių programoje nuo pat atidarymo iki uždarymo. Socialinė ir 
sielovadinė žaidynių dalys lygiai taip pat svarbios, kaip ir sportinė. Sąžiningas žaidimas, kilnus elgesys ir 
pagarba yra esminės žaidynių vertybė. 

Vieta 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje, Guopstos: http://www.vjg.lt/lt/gimnazija/stovyklaviete 

Dalyvaujančios komandos  
1. Alytaus Šv. Benedikto gimnazija 
2. Kauno jėzuitų gimnazija 
3. Kauno „Vyturio“ gimnazija 
4. Kretingos pranciškonų gimnazija 
5. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 
6. Vilniaus jėzuitų gimnazija 

Bendrakomandinė įskaita 
Bus skaičiuojama bendrakomandinė įskaitą sumuojant atskirose rungtyse iškovotus taškus. Už 1 vietą 
skiriami 8 taškai, 2 vt. – 6 tšk., 3 vt. – 4 tšk., 4 vt. – 3 tšk., 5 vt. – 2 tšk., 6 vt. – 1 tšk. Rungtys (8): krosas 
(merginos), krosas (vaikinai), bočia, krepšinis (vaikinai), krepšinio technikos elementų estafetė 
(merginos), futbolas (vaikinai), tinklinis (merginos), šachmatai. 

Maitinimas 
Be pusryčių, pietų ir vakarienės, kurie nurodyti žaidynių programoje, dalyviai gaus ir priešpiečius, 
pavakarius ir naktipiečius. Nėra galimybės gamintis valgyti patiems ir naudotis šaldytuvu. Visada bus 
galima užsikaisti vandenį.  
Jei yra mokinių, turinčių specialių maitinimosi poreikių, prašome pranešti iki birželio 1 d.  

Atsivežti 
Patalynės užvalkalus ir rankšluostį, vidaus avalynę (pagrindiniame pastate neleidžiama vaikščioti su 
lauko batais), gertuvę (stovyklavietėje iš krano bėgantis vanduo yra geriamas), galvos apdangalą nuo 
saulės. 

Varžybų vykdymo sistema, taisyklės 
Bus išsiuntinėta komandoms iki gegužės 30 d.   

Paraiška 
Į varžybas atsivežti mokyklos vadovo pasirašytą paraišką su mokinių vardais, pavardėmis, gimimo 
datomis ir nurodyta klase, komandų vadovais. Turėti gydytojo pažymas, leidžiančias dalyvauti 
varžybose arba nurodyti paraiškoje, kad mokiniai priklauso pagrindinei fizinio rengimo grupei (pagal į 
mokyklą pristatomas pažymas) ir gali sportuoti be apribojimų. Turėti mokinio pažymėjimus. 

Komandų prisistatymas 
Kviečiame parengti 3 - 5 min. trukmės komandos prisistatymą. Komandų prisistatymai vyks pirmadienį 
(birželio 5 d.) komandų vakaronės metu. Prašau nurodyti, jei tam jums reikės kokių nors priemonių 
(projektoriaus, kompiuterio, ekrano, įgarsinimo ar pan.) 

Informacija 
Saulius Cininas, saulius.cininas@gmail.com, 8 672 54504 
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