
 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos I-II klasių turnyro „Klasių mūšis“ nuostatai 

I.Bendrosios nuostatos ir organizavimo tvarka 

1.    Turnyro tikslas – skatinti mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, 

linksmai ir intelektualiai leisti laisvalaikį. 

2.    Turnyras susideda iš trijų turų: I-asis turas vyks 2020 m. kovo 4 d. 17.30 val., II-asis turas – 

2020 m. balandžio 1 d. 17.30 val., III-asis turas – 2020 m. balandžio 29 d. 17.30 val. Šilalės Simono 

Gaudėšiaus gimnazijos aktų salėje. 

3.    Komandų registraciją vykdo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Sonata Petrauskienė . 

4.    Komandą sudaro 7 asmenys: 3 tėveliai, 3 mokiniai ir klasės auklėtojas. 

5. Kiekviena komanda sugalvoja komandos pavadinimą ir išsirenka komandos kapitoną. 

6. Turnyre gali dalyvauti ir III-IV klasių komandos. 

II. Turnyro eiga 

7.    Kiekvieną turnyro turą sudarys keturi etapai po 10 klausimų. Klausimai yra skirti patikrinti 

pastabumą, žinias apie savo kraštą, humoro jausmą bei gebėjimą rasti atsakymą pasitelkus duotas 

užuominas. 

8.    Kiekvienam klausimui pirmajame, antrajame ir ketvirtajame etape skiriama viena minutė, tuo 

tarpu trečiajame etape kiekvienam klausimai skiriama 20 sekundžių. Laiko pabaigą skelbs gongas. 

Per skirtą laiką komandos tariasi ir užrašo savo atsakymą ant specialių lapelių.  

9.  Atsakymų lapeliais ir rašymo priemonėmis pasirūpins turnyro organizatoriai. 

10. Atsakymai į klausimus turi būti suformuluoti taip, kad vertintojams neatsirastų abejonių dėl 

atsakymų teisingumo. Atsakymas turi būti vienas. Jei yra parašyti du atsakymai, vertintojai 

nevertina nė vieno atsakymo, net jeigu vienas iš jų ir buvo teisingas. Teisingam atsakymui nereikia 

jokių paaiškinimų – atsakymą reikia parašyti kuo tiksliau, be jokių papildomų aprašymų. Pernelyg 

bendri atsakymai taip pat nėra vertinami. 

11.  Už teisingą atsakymą į vieną klausimą komanda gauna 1 tašką. 

12.    Po kiekvieno etapo yra surenkami lapeliai,  vertinimo komisija suskaičiuoja teisingus 

atsakymus ir  skelbiami komandų rezultatai. 

13.  Atsakymų lapelius tikrina komisija, kurią sudaro turnyro organizatoriai. 

14.  Turnyrą laimi ta komanda, kuri surenka daugiausiai taškų. Jei dvi ar daugiau komandų surenka 

vienodai taškų, aukštesnę vietą užima paskutiniame ture geriau pasirodžiusi komanda. Jei viename 

ture dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, aukštesnę vietą užima paskutiniame etape 

geriau pasirodžiusi komanda 

15.    Turnyro metu iškilus situacijai, kuri nėra aptarta šiuose nuostatuose, sprendimą priima   

turnyro vedėjas, kuris visada teisus. 

III. Turnyro dalyvių teisės ir pareigos 



16.   Galima tartis tik su savo komandos žaidėjais. Negalima žaidimo metu kalbėtis, susirašinėti ar 

kitaip bendrauti su nedalyvaujančiais asmenimis bei žiūrovais.  

17. Turnyro metu draudžiama atsakymams surasti naudotis telefonais ir kitomis ryšio priemonėmis, 

kompiuteriais, literatūra, papildomais užrašais, nusižiūrėti nuo kitų komandų. Šią taisyklę pažeidusi 

komanda žaidimo vedėjo sprendimu gali būti diskvalifikuota ir pašalinta iš turnyro. 

18.  Draudžiama trukdyti varžovams tartis, atsakinėti ir atlikti kitus veiksmus, nurodytus taisyklėse.  

IV. Apdovanojimas 

19. Turnyro nugalėtojais paskelbiama komanda, surinkusi daugiausia taškų per visus tris turnyro 

turus. Turnyro nugalėtojai apdovanojami specialiu organizatorių įsteigtu prizu.  

20. Komandoms skiriami papildomi balai  už aktyvų tėvų dalyvavimą (kai atskiruose turuose 

dalyvauja  kiti klasės sąrašo tėvai). 

21. Po kiekvieno turo skelbiama tame ture daugiausia taškų surinkusi komanda. Ji apdovanojama 

specialiu prizu. 

20. Kiekviena komanda apdovanojama gimnazijos padėkos raštais. 

21. Turnyro dalyvių ir žiūrovų laukia įvairios staigmenos, prizai ir siurprizai. 


