
 

TVIRTINA: 

Šakių sporto klubo „Audra“ prezidentė 

Gintarė Bubnytė-Smirnovienė 

 

VIRTUALIOS BEDNRO FIZINIO PARENGTUMO VARŽYBOS 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Stiprinti sportininkų bendrą fizinį pasirengtumą. 

Išsiaiškinti stipriausius varžybų dalyvius. 

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 

Renginys vykdomas nuotoliniu būdu. Varžybų pradžia - 2021 m. vasario 15 d. Varžybų pabaiga – 2021 m. vasario 21 

d. Varžybų rezultatų skelbimas 2021 m. vasario 25 d. 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR AMŽIAUS GRUPĖS 

 

Varžybose dalyvauja Šakių rajono moksleiviai. Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojamas. Mergaičių ir 

berniukų amžiaus grupės: U6 (2015m-2017m.), U8 (2013m.-2014m.), U10 (2011m.-2012m.), U14 (2007m.-2010m.), 

U18 (2003m.-2006m.).  

 

IV. VARŽYBŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimas: I vieta – 10 taškų, II vieta – 9 taškai, III vieta – 8 taškai, IV vieta – 7 taškai, V vieta – 6 taškai, VI vieta – 5 

taškai, VII vieta – 4 taškai, VIII vieta– 3 taškai, IX vieta – 2 taškai, X vieta – 1 taškas. Taškai už kiekvieną atliktą pratimą 

sudedami. Daugiausiai taškų surinkęs skelbiamas nugalėtoju. 

Visa atsiųsta filmuota video medžiaga su atliekamais 5 fiziniais pratimais vertinama komisijos: trenerio T.Antanaičio, 

trenerio S.Jurkšaičio, klubo prezidentės G.Bubnytės-Smirnovienės.  

 

V. TAISYKLĖS  

 

Dalyviai atlieka  5 fizinius pratimus (susilenkimai per 35 s, atsispaudimai per 35 s, pritūpimai per 35 s, plankas ir kėdutė 

kuo ilgiau), užfiksuoja geriausią savaitės rezultatą ir siunčia filmuotą video medžiagą treneriui Tautvydui Antanaičiui į 

messenger įvedant vardą - Tautvydas Rembo 

Siųsdami video privalote parašyti: vardą, pavardę, gimimo metus, tel.nr. 

Teisingą fizinių pratimų technikos atlikimą ir pratimus rasite klubo internetiniame psl. www.klubasaudra.lt ir klubo 

Facebook paskyroje – Klubas „Audra“. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

Varžybų I vietų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais ir suvenyrais, II – III vietų nugalėtojai 

atitinkamo laipsnio medaliais, diplomais ir suvenyrais. Visiems varžybų dalyviams įteikiami dalyvio diplomai ir klubo 

suvenyrai. 

 

Virtualios bendro fizinio parengtumo varžybos organizuojamos NEMOKAMAI. 

 

Visais klausimais, susijusiais su varžybomis, kreiptis į: 

- Trenerį Tautvydą Antanaitį, mob. tel. 8 623 51599 

- Klubo prezidentę Gintarę Bubnytę-Smirnovienę, mob. tel. 8 600 19500 

 

 

 

http://www.klubasaudra.lt/

