
 PATVIRTINTA 

 Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

 direktorės 2020 m. sausio 20 d. 

 įsakymu Nr. V-8 

                                                                                                                

               

 KĖDAINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PAPRASTŲJŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO  

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų paprastųjų šaškių turnyro nuostatai nustato 

turnyro tikslą ir uždavinius, dalyvius, varžybų reglamentą, varžybų organizavimą ir koordinavimą, 

apdovanojimus.  

2. Turnyro organizatoriai – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“.  

3. Įstaigos adresas: Mindaugo g. 20, 57457 Kėdainiai. 

4. Įstaigos telefonas: (8 347) 61 687. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Turnyro tikslas – populiarinti ir propaguoti šaškių žaidimą ikimokyklinėse įstaigose. 

6. Uždaviniai:  

6.1. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis;  

6.2. Lavinti vaikų dėmesį, loginį mąstymą, gebėjimą žaisti pagal žaidimo taisykles; 

6.3. Ugdyti gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimus; 

6.4. Plėtoti žaidimą šaškėmis, kaip laisvalaikio praleidimo formą. 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 
 

7. Varžybose gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai, atitinkantys savo amžiaus grupę.  

7.1. Komandą sudaro keturi tos įstaigos priešmokyklinio ugdymo šaškininkai: 1 mergaitė ir 3 

berniukai, 1 mokytojas (vadovas). Mergaitė gali žaisti už berniuką. Komanda gali būti tik vienos 

įstaigos, bet ne kelių įstaigų rinktinė. 

IV SKYRIUS 

 VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

 

8. Varžybose vykdoma šveicariška sistema pagal:  

8.1. „Median Bucholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, taškų suma, atmetant 

geriausią ir blogiausią rezultatą); 

8.2. „Bucholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, pilna taškų suma); 

8.3. Zonenborno – Bergerio koeficientų sistemą (sumuojami dvigubi taškai varžovų prieš 

kuriuos laimėta ir pridedami taškai varžovų su kuriais sužaista lygiomis).  

9. Varžybose vykdoma ratų sistema pagal: 

9.1. Šmuljano koeficientų sistemą (varžovų prieš kuriuos laimėta taškų suma, atėmus 

varžovų, prieš kuriuos pralaimėta, taškų sumą); 

9.2. Tarpusavio susitikimo rezultatą; 

9.3. Didesnį pergalių skaičių; 



9.4. Papildomą mačą arba turnyrą su sutrumpinta laiko kontrole. (Mačo arba turnyro 

reglamentą nustato teisėjų kolegija). 

10. Tikslesnį varžybų reglamentą nustato vyriausiasis teisėjas, atsižvelgdamas į 

dalyvaujančių komandų skaičių. 

11. Nugalėtojai nustatomi pagal daugiausiai surinktų taškų skaičių. 

12. Žaidžiama pagal Lietuvoje galiojančias šaškių taisykles. 

13. Varžybų vyriausiasis teisėjas – Kėdainių sporto centro metodininkas Bronius Šimokaitis. 

 

V SKYRIUS 

 VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

14. Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų paprastųjų šaškių varžybos vykdomos 

2020-02-06 9.00 val. 

15. Dalyvaujanti varžybose komanda turi turėti du komplektus šaškių. 

16. Dalyvaujantys varžybose komandų vadovai pateikia vardinę paraišką (vardas, pavardė, 

ugdymo įstaigos pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas) (1 priedas).  

17. Kiekvienas varžybų dalyvis turi turėti tėvų (globėjų) sutikimą, kad jų vaiką (dukrą, sūnų) 

kartu su pedagogais fotografuotų, filmuotų ar darytų vaizdo ir garso įrašus įstaigoje vykstančių 

varžybų metu bei naudotų fotografijas (2 priedas).  

18. Komandų vadovai atsakingi už savo įstaigos ugdytinių sveikatą ir elgesį per visą 

varžybų laikotarpį. 

19. Varžybų dalyvio anketą siųsti iki 2020-02-04  el. p. konfpuriena@gmail.com arba paštu 

adresu: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Mindaugo g. 20,  57457 Kėdainiai. 

20. Visi varžybų momentai bus paskelbti įstaigos tinklalapyje 

(https://www.puriena.kedainiai.lm.lt/), (https://www.facebook.com/K%C4%97daini%C5%B3-

lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Puriena-156872974377076/?ref=bookmarks). 

21. Varžybų koordinatorius – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, Nijolė Satkauskienė, tel. 8 674 38315, el. p. nijolelile@gmail.com. 

 

VI SKYRIUS 

 APDOVANOJIMAI 

 

22. Tris prizines vietas iškovoję dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir 

diplomais. 

23. Visiems varžybų dalyviams bus įteikti padėkos raštai, juos rengusiems pedagogams – 

pažymos apie vaikų parengimą ir dalyvavimą turnyre.  

24. Organizatoriai gali apdovanoti rėmėjų įsteigtomis dovanomis. 

25. Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti varžybų nuostatus.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

26. Varžybų organizatorius įsipareigoja neviešinti varžybų dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos.  

27. Kilus klausimams dėl detalesnės informacijos prašome skambinti Nijolei Satkauskienei 

tel. 8 674 38315 arba rašyti el. p. nijolelile@gmail.com. 
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