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LIETUVOS KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ „MAGIS“
NUOSTATAI
Tikslai
1. Padėti jauniems žmonėms patirti bendrystę ir džiaugsmą, nuostabiu būdų praleisti laisvalaikį, susipažinti su kitų
mokyklų mokiniais;
2. Vystyti ir tobulinti moksleivių fizinį ir psichologinį potencialą, prisidedant prie brandesnio charkterio formavimo;
3. Išaiškinti stipriausias katalikiškų mokyklų sporto komandas.
Organizatoriai
Žaidynes organizuoja Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija, vykdo – Vilniaus jėzuitų gimnazija. Partneris –
Lietuvos moksleivių sporto asociacija.
Laikas ir vieta
2017 m. birželio 5-7 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietė, Guopstos, Vilniaus r. sav.
Dalyviai
Lietuvos katalikiškų mokyklų 9-11 klasių mokinių komandos. Komandą sudaro 6 vaikinai, 6 merginos ir 2 mokytojai.
Viso 14 žmonių. Komandoje gali būti du 8-tų klasių mokiniai.
Komandos narių skaičius
Rungtys
Vaikinai
Merginos
Futbolas
5
Tinklinis
5
Krepšinis
3
Krepšinio žaidimo elementų estafetė
3
1 km krosas
3-6
3-6
Šachmatai
2
Bočia
3
Žaidynių organizatoriai pasiliekia teisę įtraukti papildomas rungtis, prieš tai informavus ir pasitarus su visomis iki 03.01
užsiregistravusiomis komandomis.
Taisyklės
Žaidynėse gali dalyvauti tik pilnos sudėties komandos. Minimali komandos sudėtis: 5 merginos, 5 vaikinai ir 1 vadovas.
Viso 11 žmonių.
Komanda privalo dalyvauti visose sporto rungtyse ir visuose bendruose žaidynių socialiniuose renginiuose, pradedant
žaidynių atidarymu ir baigiant uždarymu.
Kiekvienos žaidynių sporto rungties vykdymo tvarka bus pateikta užsiregistravusių komandų vadovams.
Registracija
Iki kovo 1 d. išankstinė komandinė registracija el. paštu saulius.cininas@gmail.com, nurodant mokyklą ir komandos
vadovo kontaktus (el. paštą ir telefoną).
Iki gegužės 1 d. galutinė registracija, užpildant organizatorių pateiktą paraišką su dalyvių vardais ir pavardėmis ir
sumokant starto mokestį.
Starto mokestis
450 € komandai. Mokamas pavedimu į organizatorių nurodytą sąskaitą.
Į starto mokestį įskaičiuotas dalyvių apgyvendinimas, maitinimas ir rungčių organizavimas.
Rezultatų nustatymas
Už kiekvienoje rungtyje užimtas vietas, komandoms skiriami taškai. Bendrakomandinė vieta nustatoma sumuojant
visose rungtyse iškovotus taškus.
Apdovanojimai
Asmeniniai ir komandiniai diplomai atskirų rungčių nugalėtojams ir prizininkams. Rėmėjų įsteigti prizai.
Komandinės taurės ir komandiniai diplomai bendrakomandinės įskaitos 1-3 vietų laimėtojoms. Likusioms komandoms
– atminimo suvenyrinės taurės. Visiems dalyviams – dalyvio pažymėjimai.
Informacija
www.vjg.lt/magis, Vyr. teisėjas Saulius Cininas, saulius.cininas@gmail.com, 8 672 54504

