
PATVIRTINTA 
                                                                                       Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
                                                                                       direktoriaus 2022 m. spalio 28 d.  

 įsakymu Nr. V-141 
 
 

MARIJAMPOLĖS IKIMOKYKLINIO  UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ 
UŽDARŲ PATALPŲ FUTBOLO TURNYRO ,,ADVENTO FUTBOLIUKAS 2022“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Futbolo turnyro (toliau- renginio) ,,Advento futboliukas 2022” nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius ir vykdymo tvarką. 
 2. Renginį organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“. 

3. Renginį koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Miliauskienė, 
priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Lina Geležauskienė. Išsamesnė informacija teikiama 
tel. (8 343) 72445, mob. tel. 8689 22221. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas- saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo 
poreikius, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

5. Uždaviniai: 
5.1. populiarinti futbolo žaidimą uždarose patalpose; 
5.2. tobulinti komandinio žaidimo įgūdžius; 
5.3.skatinanti pozityvias nuostatas sveikatingumo linkme. 

 
III. VIETAIR LAIKAS 

6. Turnyras vyks 2022 m. gruodžio 9 d. 9.30 val. Marijampolės sporto centre, adresu: 
Sporto g. 1, Marijampolė. 

7. Atvykimas iki 9 val. Varžybų pradžia 9.30 val. 
 

IV. DALYVIAI 
8.Turnyre dalyvauja Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių 

ugdymo grupių ugdytinių komandos. 
9. Kiekviena į turnyrą kviečiama įstaiga, deleguoja po vieną komandą. Komandos 

sudėtis 4 vaikai: 3 žaidėjai ir 1 atsarginis. Komandoje privalo būti bent viena mergaitė. Komanda 
gali pasikviesti sirgalius. 

10. Kiekviena turnyre dalyvaujanti komanda pasiruošia prisistatymo šūkį. 
11. Apie dalyvavimą prašome pranešti užpildant dalyvio paraišką (priedas Nr.1) iki 

2022 m. lapkričio 30 d. el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com 
 

V. TURNYRO VYKDYMO TVARKA 
12. Turnyro pradžia - mankšta, dalyvių prisistatymas, taisyklių aptarimas, burtų 

traukimas. 
13. Turnyras vykdomas etapais: 
13.1. I etapas –A ir B pogrupiai (išaiškinami burtų keliu). Pogrupiuose komandos 

tarpusavyje sužaidžia 1 kartą. 
13.2. II etapas- pusfinaliai. Pogrupyje A komanda užėmusi I-ąją vietą žaidžia su II-ąją 

vietą B pogrupyje užėmusia komanda. B pogrupyje komanda užėmusi I-ąją vietą žaidžia su A 
pogrupyje užėmusia II vietą komanda. 

13.3. III etapas – finalai. Komandos laimėjusios pusfinalyje, žaidžia dėl I – II vietų. 
Komandos pralaimėjusios pusfinalyje žaidžia dėl III – IV vietų. 



14. Žaidžiama minkštu PC kamuoliu. 
15. Vienų rungtynių trukmė 4 – 5 min. (priklausomai nuo turnyre dalyvaujančių 

komandų skaičiaus). 
 
 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 
16. Komanda nugalėtoja apdovanojama Lopšelio-darželio „Rasa“ įsteigta taure. 
17. Prizines vietas užėmusios komandos apdovanojamos medaliais ir diplomais. 
18. Kitoms komandoms įteikiami padėkos raštai. 
 

 
 



Priedas Nr. 1 

 

 
(Įstaigos pavadinimas) 

 

 

,,ADVENTO FUTBOLIUKAS 2022‘‘  

 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Eil. 
Nr. 

Vaiko (žaidėjo) vardas, 
pavardė 

Vaiko 
amžius 

Pedagogo vardas, pavardė, 
kvalifikacinė kategorija 

Sveikatos priežiūros 
specialisto v., pavardė, 

parašas 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4. 
 

    

 

Sirgalių skaičius  

 

 

 

Atsakingas asmuo 

 

 
Kontaktinis tel. nr. arba el. paštas 

 

 

 

 


