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Dvi dienas Šiaulių lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų
pradinių klasių mokinių zoninės TAG „Regbis.Viči.Jėga“ pirmenybės.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

      

Dvi dienas Šiaulių lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų
pradinių klasių mokinių zoninės TAG „Regbis.Viči.Jėga“ pirmenybės. 15 komandų iš aštuonių
mokyklų tarpusavyje varžėsi ne tik regbio aikštelėje, bet ir galynėjosi virvės traukimo varžybose.
Kartu su mokiniais regbį žaidė ir pradinių klasių mokytojos bei mokytojai. 

  

Čempionai – „Rasos“ progimnazijos regbininkai
Varžybos vyko dvejose amžiaus grupėse. Pirmų-antrų klasių mokinių tarpe nugalėtoja tapo
Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazijos komanda, vedama pradinių klasių mokytojos Jolantos
Butenienės. Šiaulių zonos čempionų medaliais pasipuošė: Arminas Blanka, Mantas
Druseika-Ruževičius, Vytautas Ivanauskas, Titas Masilionis, Karolis Kazakevičius, Augustė
Pron ir Tėja Skinulytė. Antroji vieta atiteko „Ragainės“ progimnazijos mažiesiems regbininkams,
treti liko „Gegužių“ progimnazijos atstovai. 
Varžybų organizatoriai išrinko ir apdovanojo geriausius visų komandų žaidėjus: Augustiną
Volboną (Jovaro progimnazija), Žygimantą Grušą ir Igną Gesaitį („Juventos“ progimnazija), Igną
Andrijauską (Gegužių progimnazija), Domantą Čižą (Rėkyvos progimnazija), Adrijų Arą Jonušką
(Ragainės progimnazija), Pavelą Aleksandrovą („Santarvės“ vidurinė mokykla) ir Arminą Blanką
(„Rasos“ progimnazija). 
Neoficialiose Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių virvės traukimo
pirmenybėse taip pat nenugalimi buvo „Rasos“ progimnazijos auklėtiniai. 
Antrąją vietą iškovojo „Ragainės“ sportininkai, trečios vietos apdovanojimais džiaugėsi „Jovaro“
progimnazijos „galiūnai“.
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Antrąkart tapo nugalėtojais
Trečių-ketvirtų klasių mokinių varžybos pasižymėjo dideliu azartu ir atkaklumu. Kartu su vaikais
rungtyniavę pedagogai pergalei pasiekti negailėjo nei savo jėgų, nei kritikos teisėjams. 
Sėkmė vėl nusišypsojo „Rasos“ progimnazijos auklėtiniams. 
Finalinėse rungtynėse „Rasos“ progimnazijos mokiniai po dramatiškos kovos 1:0 nurungė
„Gegužių“ progimnazijos komandą. 
Nugalėtojų gretose žaidė: Arnas Blanka, Armandas Dapkus, Gabrielius Tautkus, Eva Odminytė,
Erlandas Šimkus, Erikas Verbickas, Armandas Damanskis. 
Kovoje dėl trečios vietos „Jovaro“ progimnazija įveikė „Ragainės“ regbininkus. 
Geriausių žaidėjų prizai atiteko – Dovydui Oraičiui (Jovaro progimnazija), Deividui Žukauskui
(„Juventos“ progimnazija), Orestui Apočkinui (Gegužių progimnazija), Adrijanai Vaičekauskaitei
(Rėkyvos progimnazija), Viliui Kabailai (Ragainės progimnazija), Patricijai Bieliajevai
(„Santarvės“ vidurinė mokykla), Armandui Damanskiui („Rasos“ progimnazija) ir Lukui Dumšai
(Meškuičių gimnazija). 
Virvės traukimo varžybose ir vėl nenugalima buvo „Rasos“ progimnazijos komanda. Antrą ir
trečią vietas iškovojo Gegužių ir Ragainės progimnazijų sportininkai.

  

Laimėtojai buvo apdovanoti
Po dvi stipriausios abiejų amžiaus grupių komandos pateko į Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų pradinių klasių mokinių finalines TAG „Regbis.Viči.Jėga“ pirmenybes, kurios vyks šių
metų pabaigoje Kaune.
Buvę ir esami Šiaulių „Vairo“ regbio klubo žaidėjai, kurie šiuo metu dirba arba žaidžia regbį
įvairiose užsienio valstybėse, komandoms nugalėtojoms įsteigė ir padovanojo prizą –
nemokamą kelionę į Jūrmalos (Latvija) atrakcionų parką.
Varžybų organizatorius Sigitas Kukulskis pabrėžė, kad šios organizuojamos varžybos yra labai
svarbios augantiems vaikams: „Noriu užauginti kartą, kuri žinotų, kas yra regbis.“

  

Parengė Lėja IRMANTIENĖ
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