
2016 m. liepos 6 d., trečiadienį, 11.30 val. Mažeikių paplūdimio poilsio ir sporto aikštyne 

organizuojamos tradicinės Vasaros sporto žaidynės, skirtos Valstybės – Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Dalyvių registracija vyks nuo 11.00 iki 11.30 val. 

Sporto žaidynių programa:   

 

11.00 val. – 6000 m bėgimo miesto gatvėmis startas. Startas – Laisvės gatvėje prie Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos, finišas – Mažeikių miesto paplūdimyje. 6000 m bėgikų amžiaus grupės: 

16–20 metų vaikinai, merginos; suaugusieji (21–40 metų moterys, vyrai); suaugusieji (moterys ir vyrai 

nuo 40 metų ir vyresni). Dalyvių registracija į 6000 m bėgimą nuo 10.30 val. Laisvės g. 8 (Savivaldybės 

administracijos kieme); 

11.30 val. – vaikinų (15–18 m.) krepšinio žaidimas 3 x 3 (komandoje 4 žaidėjai); tinklinio žaidimas 3x3  

(mišri vyrų ir moterų komanda, 5 žaidėjai); šachmatų (vyrai, moterys, jaunimas), smiginis (vyrai-

mėgėjai, vyrai-elitas, moterys-mėgėjos, moterys-elitas, neįgalieji); merginų futbolas „3x3“ (mergaitės iki 

12 m.; mergaitės iki 16 m.; merginos nuo 17 m. ir vyresnės. Komandoje 5 žaidėjos), futbolo 5 x 5 

(komandoje 8 žaidėjai), stalo teniso žaidimas (vyrai, moterys, jaunimas); 

12.00 val. – 300 m bėgimo startas vaikams iki 7 metų;  

12.15 val. – 1500 m bėgimo startas vaikams. Bėgikų amžiaus grupės: 8–11 metų berniukai, mergaitės; 

12–15 metų berniukai, mergaitės; 

12.00 val. – 9 kg akmens metimas; 

12.30 val. – vyrų (19 m. ir vyresni) krepšinio žaidimas 3 x 3 (komandoje 4 žaidėjai); 

13.00 val. – šaškių žaidimas (vyrai, moterys) helpongas, kriketas, dviračių technikos varžybos (6–7 metų 

vaikai, 8–9 metų vaikai, 10–12 metų vaikai, 13–15 metų jaunučiai, 16–18 metų jauniai, nuo 18 metų ir 

vyresni dalyviai), sportinės atrakcijos vaikams; 

13.30 val. – merginų ir moterų krepšinio žaidimas 3 x 3 (komandoje 4 žaidėjos); rankų lenkimas (vyrai 

iki 18 m.) ir rankų lenkimas (vyrai ir moterys nuo 18 metų ir vyresni); 

15.00 val. – rąsto kėlimas 60 kg; plaukimas (vyrai, moterys, berniukai, mergaitės); 

16.00 val. – tritaškių metimas; 

16.30 val. – prisitraukimai; 

17.00 val. vyks varžybų nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas. 

Vasaros sporto žaidynių pagrindinis tikslas yra populiarinti kūno kultūrą ir sportą Mažeikių rajone, 

išaiškinti stipriausias komandas pagal sporto šakas skirtingose amžiaus grupėse, įvairinti žmonių 

laisvalaikį, suteikiant jiems galimybę išbandyti savo jėgas sporto aikštyne, skatinti juos tapti fiziškai 

aktyvesniais ir tokiu būdu pagerinti savo sveikatą. 

Žaidynėse gali dalyvauti visi rajono gyventojai ir atvykę svečiai, pagal amžiaus grupes. 

Krepšinio žaidime dalyviui galima dalyvauti tik vienoje komandoje ir vienoje amžiaus grupėje. 

Varžybas organizuoja Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, kartu su 

rajono sporto klubais: „Švyturys“, „Vijurkas“, Mažeikių „Darts“ sporto klubas, „FK Atmosfera“, FK 

„Triumfas“ ir kiti. 

 


