
VASAROS LAISVALAIKIS „BERŽYNĖLYJE“ – BENDRAUK, 

ŽAISDAMAS STALO ŽAIDIMUS 

                                                             NUOSTATAI  

 

I. RENGINIO TIKSLAS  

1. Tikslas: 

- puoselėti bendravimą tarp LSDP Šiaulių miesto ir rajono skyrių ir jų šeimos narių, įtraukiant ir ne 

partijos narius, organizuojant aktyvų laisvalaikio praleidimą, turiningą bendravimą, žaidžiant 

tradicinius ir netradicinius stalo žaidimus; 

-  mokyti lygiaverčio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp vaikų ir suaugusiųjų; 

-  puoselėti bei derinti individualią saviraišką bei atsakomybę už „komandos draugą“; 

- išaiškinti pajėgiausias komandas, šeimas ir pavienius asmenis atskirose žaidimų rūšyse bei 

nustatyti skyriaus grupę nugalėtoją komandinėje įskaitoje. 

 

II. RENGINIO ORGANIZATORIUS  

2. Renginio iniciatorius  – Justinas Sartauskas, Šiaulių šachmatų federacijos prezidentas. Renginį 

organizuoja LSDP Šiaulių miesto skyrius ir Šiaulių miesto šachmatų federacija.  

 

III. RENGINIO VIETA, LAIKAS, DALYVIAI 

3. Renginys vyks 2018 m. liepos mėn. 30 – rugpjūčio mėn. 17 dienomis Šiaulių mieste, Vaikų 

poilsio ir pramogų parke „Beržynėlis“. 

4. Renginyje (atskirose jos dalyse) gali dalyvauti: 

- visi LSDP Šiaulių miesto (kviečiami dalyvauti ir Šiaulių rajono) skyriaus nariai bei jų šeimų 

nariai, registruodami savarankiškas komandas; 

- skyriaus grupės, registruodamos savarankiškas komandas; 

- miesto gyventojai, registruodami komandas.  

5. Komandos registruojamos iki bus sudaryta kiekvienam žaidimui po 16 komandų. Registracija 

nutraukiama, užregistravus 32 komandas kiekvienai žaidimų rūšiai. 

6. Pageidautina, kad visi komandos atstovai renginiuose dėvėtų vienodą aprangą (bent 

marškinėlius), o partijos nariai – su partijos atributika. 

 

IV. REGISTRACIJA 

7. Komandos iki 6 dalyvių registruojamos, pateikiant paraiškas e. paštu j.sartauskas@siauliai.lt , iki 

šiuose nuostatuose nurodytų datų. Paraiškose turi būti registruojamas bent vienas suaugęs, bent 

vienas iki 16 metų , skirtingų lyčių žaidėjai. Varžybose žaidžia 4 žaidėjai, tarp žaidžiančių turi būti 

skirtingų lyčių žaidėjų, bent vienas suaugęs, bent vienas iki 16 m. Partijos grupė gali registruoti ir 

kelias komandas. Tiksli komandos 4 žaidėjų sudėtis kiekvieną kartą registruojama prieš varžybų 

pradžią. Komandos registracijos paraiškos forma pridedama. 

7.1. Iki š. m. liepos 23 d. registruojamos skyriaus grupių ar jų šeimos narių komandos; 

7.2. Iki š. m. liepos 30 d. registruojamos kitos miesto ar rajono šeimų komandos; 

7.3. Esant laisvų vietų, galima ir komandų registracija prieš žaidimų pradžią. 

7.4. Galima registruotis vienam ar keliems (visiems) žaidimams. 

 

V. ŽAIDIMŲ RŪŠYS: 

-šachmatai; 

-šaškės; 

-domino; 

-„Dixit odyssey“. 

 

VI. ŽAIDIMO EIGA: 

mailto:j.sartauskas@siauliai.lt


8. Burtų keliu komandos suskirstomos į grupes po 4 komandas. Žaidimo eiga ir vertinimas:  

- šaškių ir šachmatų varžybose kiekvienas komandos dalyvis susitinka su kiekvienu kitų komandų 

dalyviu po 1 partiją pagal komandos sudarymo eiliškumą (pirma lenta su pirma lenta, antra su antra 

ir t. t.). Laiko trukmė šaškėms - 5 min., šachmatams 10 min. Už pergalę skiriami 2 taškai, 

pralaimėjus – 0, lygiosios -1 ; 

- domino varžybose prie kiekvieno stalo sėdi po vieną žaidėją, teisėjas visiems išdalina vienodai 

paskirstytus domino kauliukų komplektus, žaidžiamos 4 partijos, teisę pradėti naują žaidimą turi 

žaidėjas, turintis eilės tvarka 1:1, 2:2, 3:3 , 4:4 kauliukus. Baigus pirmam žaidėjui, suskaičiuojamos 

kitų žaidėjų turimų domino kauliukų akučių skaičius (jie tampa taškais) ir užrašomas teisėjo lape. 

Sužaidus visas 4 partijas, suskaičiuojami visų komandos dalyvių surinkti taškai. Nugali komanda, 

surinkusi mažiausiai taškų. Nesant komandoje žaidėjo, komandai teisėjo lape įrašoma 50 taškų;  

„Dixit odyssey“ žaidžiama prie dviejų stalų po 8 žaidėjus (iš kiekvienos komandos po 2). 

Žaidžiama pagal „Dixit odyssey“ žaidimo vertinimo taisykles 4 ratai. Kiekvieno dalyvio surinkti 

taškai sumuojami. Nugali komanda, surinkusi daugiausiai taškų. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

9.Pirmame etape I vietas užėmusios komandos kovoja dėl I-IV vietų. Komanda nugalėtoja 

skelbiama komanda, surikusi daugiausiai komandinių taškų.  

10. Jei užregistruojama tarp 17 ir 32 komandų, pirmos dvi komandos (iš viso 4 komandos) 

dalyvauja finaliniame žaidime dėl I-IV vietų. Jei užregistruojama iki 16 komandų, finalinis 

žaidimas nerengiamas. 

11. Be komandų, kurios užėmė I - IV vietas, išrenkama sportiškiausia partijos skyriaus grupė. 

Būtina sąlyga – iš viso žaidimuose dalyvavo daugiau kaip 10 partijos narių arba ne mažiau kaip 50 

proc. grupės narių. 

  

12. Apdovanojimai : 

- I vietų nugalėtojai premijuojami vienos dienos ekskursija.  

- II-IV vietų žaidėjai gali būti apdovanojami prizais (standartiniais ir nestandartiniais, gali būti 

prizų, kurie nedalomi tarp komandos narių , todėl pageidautina registruoti šeimų komandas). 

13. Žaidimų metu žaidėjai gali būti vaišinami ledais arba gira. 
 

Pastabos: 

1.  Žaidimų taisyklės gali keistis. Su tiksliomis žaidimų taisyklėmis komandos supažindinamos 
prieš varžybas. Varžybų pradžia -18:00, nespėję užsiregistruoti išvardintomis datomis, 

registruojami prieš varžybas nuo 17:30. 

2. Žaidimų datos skelbiamos, suderinus su varžybų teisėjais ir sukomplektavus komandas. 
3. Šachmatų varžybos vyks liepos 30, 31 bei rugpjūčio 6, 7 dienomis. Teisėjas - „Dubysos“ sporto 

mokyklos šachmatų treneris Raimondas Narmontas. 

4. Šaškių varžybos vyks rugpjūčio 13 d. Teisėja - „Dubysos“ sporto mokyklos šaškių trenerė 

Sandra Laurutienė. 
5. „Dixit odyssey“ varžybos vyks rugpjūčio 1d. Teisėjas – Justinas Sartauskas. 

6. Domino varžybos vyks rugpjūčio 8 d. 

 
 
 
 
 
                          Varžybų iniciatorius                                                                            Justinas Sartauskas 

 
 
 
 



ŠIAULIŲ MIESTO ŠACHMATŲ FEDERACIJAI 

LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIUI 

 

 

 
VASAROS LAISVALAIKIO ŽAIDIMŲ „BERŽYNĖLYJE“ 

„BENDRAUK, ŽAISDAMAS STALO ŽAIDIMUS“ 

 

 

                KOMANDOS  ..............................................................................PARAIŠKA 
                                                                                                                    (pavadinimas) 

 

                DALYVAUTI ......................................................................... VARŽYBOSE 
                                                                                       (varžybų pavadinimas) 

 

2018 m ............................ mėn.  ............ d. 

 

 

El. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Atstovaujama grupė 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

Komandos kapitonas ....................................................................          ................................. 
                                             (Vardas, pavardė, tel. numeris )                                                                           (parašas) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 


