VI – OJO TRADICINIŲ LIETUVIŲ LIAUDIES ŽAIDIMŲ ČEMPIONATO
NUOSTATAI
.
1. Čempionato tikslas – paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skatinti kūrybiškai
bendradarbiauti bendruomenes, populiarinant tradicinius lietuvių liaudies žaidimus, Eketės
piliakalnį.
2. Renginio vieta, data, laikas:
Vieta – Eketės piliakalnis (Sendvario seniūnija, Klaipėdos rajonas), data - 2018 m. liepos 6 d.
(penktadienis) , renginio pradžia 15 val.
3. Renginio programa:
15.00 val.- Šimtmečio eisena. Eisenos maršrutas: Stonės- Aukštkiemių -Vėtrungių sankryžaGvildžiai- Eketės piliakalnis. Gvildžių paminklinio akmens atidengimas, 100-mečio stogastulpių
atidengimas.
16.00 val.- čempionato atidarymas. Lietuvių nacionalinio sporto žaidimo Ripkos varžybos.
Varžybas veda Lietuviško ritinio sporto klubas „Plateliai“.
18.00 val. - Individualios rungtys.
19.00 val. Žuvienė varžybų dalyviams.
20.30 val. – dalyvių apdovanojimai.
Nuo 21.00 val. iki 23 val.- meninė programa: visi kartu giedosime Tautišką giesmę, dainuosime ir
šoksime su kapela „Martvežiai“ ir dainininku Pauliumi Stalioniu.

4. Čempionato, komandų organizavimo tvarka:
Čempionate gali dalyvauti mišrios komandos, sudarytos iš Klaipėdos regiono bendruomenių ar
seniūnijų. Pagrindinė 2018 m. komandinė čempionato rungtis –Ripka. Komandą sudaro 7 žaidėjai,
tarp jų - vienas vartininkas. Pageidautina vienoda apranga.
Individualiose rungtyse gali dalyvauti visi norintys. Numatomos individualios rungtys: lenktynės su
kojūkais, Katinai, lankų varymas, ratų varymas, perlindimas per lanką, Vilkeliai, išstūmimas iš rato
su lazda, fektavimasis lazdomis, šaudymas iš lanko, ieties metimas ir kt.
5. Dalyvio anketų pateikimas:
Norintys dalyvauti anketas turi siųsti elektroniniu paštu jono.etnopramogos@gmail.com. Siųsti
anketas galima iki 2018-06-25. Išsamesnė informacija teikiama telefonu – 867435177 (renginio
koordinatorius - Jonas Kavaliauskas).
6. Apdovanojimai:
Visoms komandoms bus įteiktos padėkos už dalyvavimą, trečiosios, antrosios, pirmosios vietos
nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir prizais, nugalėtojams bus įteiktas pereinamasis prizas.
Čempionato organizatoriai:
Sendvario seniūnija, Sendvario seniūnijos kaimų jungtinė
bendruomenė, Slengių mokykla-daugiafunkcis centras.
Pridedama dalyvio anketa - 1 lapas
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