„11-ASIS DRUSKININKŲ VVG KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS“
2021 m. liepos 23 d., Snow arena, Druskininkų sav.
Renginio dalys:
17.00 val. Komandų registracija ir įsikūrimas
17.30 val. Renginio atidarymas. Bendruomenių prisistatymai
18.00 val. Pramoginės bendruomenių varžybos
20.45 val. Gabijos ir Žygio koncertas, apdovanojimai
22-23 val. Diskoteka
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

1.

AMATININKŲ,
BENDRUOMENIŲ
KIEMELIŲ
ĮSIKŪRIMAS

2.

BENDRUOMENIŲ
KOMANDOS
ĮSIKŪRIMAS
SNOW ARENOJE

Pradžiapabaiga

16.30-20.00

Nuo 17.00 17.30 val.

Veikla
Amatininkų, menininkų kiemelių,
bendruomenių kiemelių įsikūrimas.
Bendruomenių suvažiavimas, savo
stalų pasiruošimas Snow arenoje,
komandų registracija

Dalyviai

Taisyklės
Iki liepos 19 d. bendruomenės pirmininkas informuoja, ar
bus norinčių iš jų bendruomenės pristatyti amatus, meno
dirbinius, patiekalus ir pan. Galima pardavinėti.
Bendruomenei bus duodamos specialios apyrankės su
kuriomis bus galima nemokamai įeiti į renginio vietą,
todėl iki liepos 19 d. bendruomenės pirmininkas turi
informuoti VVG, kiek žmonių dalyvaus sąskrydyje

Svečių sveikinimo žodis

3.

SĄSKRYDŽIO
ATIDARYMAS

4.

REIKALAVIMAI
KOMANDOMS

17.30-18.10
val.

Bendruomenių prisistatymai

Kiekviena bendruomenė prisistato trumpai.
Skiriama iki 3 min. vienai komandai.
Renginio pabaigoje bus renkamas geriausias
pasirodymas!

Komanda, sudaryta iš 10 narių (lyčių santykis ne daugiau 60:40), t.y. 6 vyrai ir 4 moterys, arba 5 vyrai ir
5 moterys, arba 4 vyrai ir 6 moterys.

NEĮSKAITINĖS KOMANDINĖS IR PAVIENĖS RUNGTYS
Kiekvienas dalyvis atliks 5 įskaitinius šūvius. Varžybos
vykdomos atskirai vyrų ir moterų grupėse.

Šaudymo iš lanko rungtis
ASMENINĖ RUNGTIS,
DALYVAUJA VISI NORINTYS
Org. Druskininkų sporto centras

5.

SPORTINĖS
VARŽYBOS

Individuali
rungtis,
visiems
norintiems

Pavienė rungtis. Duodamos 5 šūviai, kuriuos reikia
pataikyti į taikinį. Atskirai bus apdovanojami vyrai ir
moterys.

18.10 val.–
20.00 val.

Šaudymo iš pneumatinio šautuvo
rungtis
ASMENINĖ RUNGTIS,
DALYVAUJA VISI NORINTYS
Org. Druskininkų sporto centras

Individuali
rungtis,
visiems
norintiems

KOMANDINĖS ĮSKAITINĖS RUNGTYS

Komandos užduotis – žaidžiant kerlingą surinkti kuo
daugiau taškų.

KERLINGAS
Nr. 1
(trukmė apie 15 min.)
Org. Lietuvos kerlingo asociacija

Komandą
sudaro 10
žmonių.
Žaidžia visi

SKYLĖTAS TENTAS

Komandos tikslas - per kuo trumpesnį laiką suridenti
kamuoliuką į tam tikrus punktus.

Nr. 2
(trukmė apie 15 min.)
Org. Druskininkų JUC

Žaidžia visa
komanda (10
žmonių).

Komandos užduotis – per duotą laiką kuo daugiau
pagalvių permesti į priešininko pusę.
Pagalvių mūšis - tai itin linksma, vaikystę primenanti
pramoga . Žaidžia dvi komandos, veiksmas vyksta
apribotoje teritorijoje, žaidžiama tik pūkinėmis
pagalvėmis. Žaidimas sukelia itin daug emocijų
žaidžiantiems ir ko gero dar daugiau stebintiems.

Pagalvių mūšis
Nr. 3
(trukmė apie 15 min.)

Komandą
sudaro 10
žmonių.
Žaidžia visi

Įveik vsb rungtį

Komandos tikslas per kuo trumpesnį laiką ant paklodžių
kamuolį nunešti į kalną.

Nr. 4
(trukmė apie 15 min.)
Organizatorius

Žaidžia visa
komanda (10
žmonių).

Komandos tikslas – degustacijų kiemelyje paragauti
siūlomų unikalių vietos ir kitų Lietuvos augintojų
produkcijos ir atspėti ingredientus.

DEGUSTACIJŲ
RUNGTIS
rungtis Nr. 5
(trukmė apie 15 min.)

Žaidžia visa
komanda
(10 žmonių).

Komandos tikslas – per kuo trumpesni laiką numušti
vazoną.
Vienas komandos narys užrištomis akimis su lazda turi
numušti vazoną, kiti komandos nariai sako ką daryti.

BENDRA RUNGTIS –
NUMUŠK VAZONĄ
rungtis Nr. 6
(trukmė apie 15 min.)

Visos
komandos
vienu metu
Žaidžia visa
komanda (10
žmonių).

VIDEO
https://www.dreamstime.com/stock-video-man-playgame-tied-eyes-stick-break-pot-birzai-lithuania-juneyoung-june-birzai-lithuania-people-feast-stvideo46669156

6.

BENDRUOMENIŲ
VAIŠĖS

7.

GERIAUSIO
PRISISTATYMO
RINKIMAS

17.00-22.00

Bus staliukai, kur bus vaišės.

Komanda turės savo stalą. Vaišės suneštinės. Kažkiek
vaišių bus, vandens bus.

20.30-20.45

Visi rinksime geriausią
bendruomenės prisistatymą

Balsuosime visi kartu už geriausią bendruomenės
pasirodymą-prisistatymą. Laimėtojų laukia prizas.
GABIJOS IR ŽYGIO KONCERTAS

8.

GABIJOS IR
ŽYGIO
KONCERTAS

20.45-21.30
val.

Koncertas

9.

APDOVANOJIMAI

21.30-22.00
val.

Apdovanojimai

10

DISKOTEKA

Iki 23 val.

ŠOKIAI.....

Bus apdovanojami bendroje komandinėje įskaitoje pirmas
tris vietas užėmusios bendruomenių komandos, atminimo
dovanėlės komandoms. Taip pat atskirai apdovanojamos
šaudymo pavienių rungčių komandos.

