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ROKIŠKIO RAJONO TREČIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALĖDINIO KVADRATO 

TURNYRO SĄLYGOS 

                                                     

                                                        

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Rokiškio rajono  trečių klasių mokinių kalėdinio kvadrato turnyro (toliau – Turnyro) 

sąlygos reglamentuoja Turnyro tikslus, organizavimo tvarką, finansavimo, dalyvių apdovanojimų 

tvarką.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI 

 

2. Turnyro tikslai: 

2.1. populiarinti kvadrato žaidimą pradinių klasių mokinių tarpe; 

2.2. kelti jaunų sportininkų meistriškumą. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

3.Turnyrą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio r. 

Juodupės gimnazija (toliau – Organizatorius). 

4. Turnyro dalyviai – mokiniai, gimę 2013 m. arba jaunesni.  

5. Komandą sudaro 10 dalyvių (8 pagrindiniai žaidėjai ir 2 atsarginiai žaidėjai. 5 berniukai 

ir 5 mergaitės). 

6. Turnyre kviečiamos dalyvauti Rokiškio r. mokyklų trečių klasių mokinių komandos. 

7. Turnyras vyks 2022 m. gruodžio 15 d. 12.00 val. Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje. 

8. Turnyras vykdomas „rato“ sistema, remiantis dviejų kėlinių rezultatais. 

9.Turnyre galioja 2006 m. išleistos kvadrato taisyklės, kurio yra ir LMNŠC interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt  

10. Komandų vadovai atsiveža vardines paraiškas patvirtintas gydytojo, mokyklos   vadovo. 

(Mokinio pažymėjimai nebūtini). 

11. Komandos pasiruošia prisistatymą-šūkį. 

              12. Apie dalyvavimą Turnyre komandos Organizatorių tel. 8 687 79405 arba el. paštu 

rosita@post.rokiskis.lt iki 2022 m. gruodžio  9 d.  

13.Kilus klausimams kreiptis į Organizatorių tel. 861147564 arba el. p. 

rebarauskiene@gmail.com;  tel. 8 692 37198 arba el. paštu lvensloviene@gmail.com    

  

IV SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

http://www.lmnsc.lt/
mailto:rosita@post.rokiskis.lt
mailto:rebarauskiene@gmail.com


14. Turnyro komandų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas apmoka siunčianti 

įstaiga. 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

  15. Visos komandos bus apdovanotos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

padėkomis, komandos prizininkės – medaliais ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

padėkomis, nugalėtojams atiteks rėmėjų įsteigta taurė. Visi mokiniai ir komandų vadovai bus paskatinti 

saldžiais prizais ir rėmėjų dovanomis. 

 14. Mokytojai, parengę komanda turnyrui,  gaus Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

15. Organizatorius pasilieka teisę koreguoti ar keisti žaidimo taisykles, laiką, vietą, 

apdovanojimų tvarką. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


