
 

 PATVIRTINTA 

 Zarasų sporto centro direktoriaus 

 2022 m. rugsėjo 22 d. 

 Įsakymu Nr. V-59 

 

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DIENOS 

 

N U O S T A T A I 

 

 

I.   SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Renginio tikslas – per kūno kultūra ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, 

puoselėjantį tautines vertybes. 

Uždaviniai: 

1. Didinti kūno kultūros mėgėjų motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu. 

2. Skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu 

tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų. 

3. Suteikti kiekvienam pageidaujančiam galimybę sportuoti nepatiriant jokios 

diskriminacijos ir pajusti olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, 

solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo. 
 

II .  SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 
 

      Kūno kultūros diena vykdoma 2022 m. spalio 9 d. Zaraso ežero saloje. 

      Renginio pradžia 11.00 val. 

      Dalyvių registracija varžybų vietoje nuo 10.15 val. 
 

     
III.   SKYRIUS 

PROGRAMA 
 

       10:15 val. Renginio dalyvių registracija. 

       11:00 val. Mankšta. 

       11:20 val. Vienos mylios bėgimas: kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys kūno kultūros 

ir sporto mėgėjai (vaikai, senjorai, šeimos). Dalyvių amžius neribojamas. Nugalėtojais bus visi 

sėkmingai įveikę nurodytą atstumą. 

       12:00 val. Krosas: 

      1. Ikimokyklinio amžiaus mergaitės ir berniukai – 300 m. 

      2. 1-2 klasių mergaitės ir berniukai – 500 m. 

      3. 3-4 klasių mergaitės ir berniukai – 500 m. 

      4. 5-6 klasių mergaitės ir berniukai – 1 km. 

      5. 7-8 klasių merginos ir vaikinai – 1 km. 

      6. 9-10 klasių mergino ir vaikinai – 1 km. 

      7. 11-12 klasių merginos ir vaikinai – 3 km. 

      8. Moterys ir vyrai – 6 km. 

       
 

 

 



IV.   SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 
 

     Atminimo medaliais apdovanojami visi vienos mylios bėgimo dalyviai. Kroso varžybų 

prizininkai apdovanojami taurėmis. 

 

V.   SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

      Dalyvavimas renginyje nemokamas. Transporto išlaidas apmoka komandiruojanti 

organizacija, arba patys renginio dalyviai. 

 Organizavimo, apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas apmoka Zarasų sporto centras. 

 

VI.   ORGANIZAVIMAS 

 

       Varžybas organizuoja ir vykdo Zarasų sporto centras. Informacija teikiama tel. (8 385) 

30556, 8 645 70504, arba elektroniniu paštu sportas@zarasai.lt 

       Visą informaciją apie renginį galima rasti Zarasų sporto centro internetinėje svetainėje 

www.sportas.zarasai.lm.lt > renginiai > kūno kultūros ir sporto diena. 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

http://www.sportas.zarasai.lm.lt/

