
VARŽYBŲ MARATONAS... 

 

 Spalio – gruodžio mėnesiais vyko daug įvairių sporto varžybų, kuriose 

dalyvavo mūsų mokyklos įvairios komandos. Trumpa informacija apie jas. 

  

Kuršėnuose vykusias zonines kvadrato varžybas laimėjo Daugėlių mergaičių 

ir Pavenčių berniukų komandos. 

 Klaipėdoje, Smiltynėje surengtas paskutinis, 6 -asis Lietuvos kroso taurės 

etapas. Po jo paaiškėjo, kad kompleksinėje įskaitoje rajonų grupėje Šiaulių rajonas iškovojo 

I vietą!!! Sveikiname sportininkus ir visą komandą! 

 Raudėnuose vykusias Šiaulių rajono "Mrgolas" U-16 futbolo varžybas laimėjo 

Daugėlių mokyklos komanda ir pateko į Šiaulių apskrities finalą! 

 Kuršėnų sporto mokyklos salėje vyko Šiaulių rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mergaičių, gimusių 2007 metais ir jaunesnių kvadrato finalinės varžybos. Jas 

laimėjo Ginkūnų komanda, antroje vietoje liko Kužių gimnazija, o trečios vietos 

laimėtojomis tapo Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla. Paskutinės liko Kairių mergaitės. 

Tačiau analogiškose berniukų varžybose būtent Kairiai tapo čempionais, Ginkūnai iškovojo 

vicečempionų vardus, o 3 vieta atiteko Pavenčiams. Be pergalių namo grįžo Kužiai... 

 Kuršėnuose vyko Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių futbolo 

5×5 zoninės varžybos, kurias laimėjo Daugėlių merginų komanda! 

 Pavenčių mokyklos sporto salėje vyko Šiaulių rajono "Mrgolas" U-14 

finalinės varžybos. Jose Daugėlių komanda įveikė Gruzdžius 4:2, bei sužaidė lygiosiomis 

0:0 su Ginkūnų komanda. Ginkūnai 7:1 įveikė Gruzdžius. Dėl geresnio įvarčių santykio 

nugalėtojais tapo Ginkūnai, antri Daugėliai, treti Gruzdžiai. 

 Šiauliuose vyko Lietuvos vaikų lengvosios atletikos varžybos rajonų grupėje. 

Sėkmingiausiai pasirodė Agnė Daraškevičiūtė, 60 m bėgime iškovojusi aukštą 4 vietą. 

 Nors dar ne Kalėdos, bet jau stebuklų metas prasidėjo. Šiandien maloniai 

nustebino buvusių mokinių gerumas. Ieva ir Nerijus Mikolaičiai mokyklos sportininkams 

padovanojo net 8 poras futbolo batelių! Ačiū Jums labai visų mokinių vardu! Jūsų dovana 

jau pasiekė mokyklą! 

Pavenčių mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Šiaulių rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų berniukų ( gimusių 2006 m. ir jaunesnių) zoninės futbolo varžybos. 

Daugėliškiai 8:2 nugalėjo Pavenčius, 9:1 Kuršėnų S. Anglickio progimnaziją, 9:0 Drąsučių 

mokyklos komandą ir pateko į finalines varžybas. Sveikiname ir linkime sėkmės finale. 

Šiaulių sporto gimnazijoje vyko Šiaulių apskrities "Mrgolas" U-16 grupės 

futbolo finalinės varžybos. Į jas Daugėlių mokyklos komanda pateko tapusi Šiaulių rajono 

čempione. Tačiau komandai nepavyko pasiekti išsvajoto tikslo - Lietuvos finalinio etapo. 

Mūsiškiai 2:5 nusileido Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijai ir 1:3 Joniškio rajono Gasčiūnų 

pagrindinei mokyklai bei tenkinosi 3 vieta. Komandai įteikti firminiai turnyro marškinėliai, 

bronzos medaliai, 3 vietos diplomas. Kiekviena turnyre dalyvavusi komanda gaus po 1 salės 

futbolo kamuolį. Tačiau nusiminti tikrai neverta - vien dalyvavimas jau yra laimėjimas! 

Raudėnuose susirungė Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų merginų, 

gimusių 2005 metais ir jaunesnių, futbolo finalinių varžybų dalyvės. Nugalėjusios visus 

varžovus, nugalėtojomis tapo Kužių gimnazijos komanda. Antroje vietoje liko Kuršėnų 

Daugėlių pagrindinė mokykla, trečios - raudėniškės. Sveikiname! 

 

 

 

Fizinio ugdymo mokytojas    Romualdas Juodis 



 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2438742829776087&set=pcb.2438743583109345&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJBeNgLOD-sIMLhp_vLjKVenrD9Ee69f8g18PaU1BQg2mDArX7p9fsYDPXr1DRnDbAwg90wGzQ0gl_
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