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I. RENGINIO NUOSTATAI 

 
 
TIKSLAS: supažindinti Kauno lopšelio-darželio "Malūnėlis" ugdytinius ir pedagogus su 

golfo sporto šaka. 
 
VIETA Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" 
 Kovo 11-osios g. 8, Kaunas 
 
RENGINIO DATA IR LAIKAS 

2016 m. kovo mėn. 8 d. 10 val. 
 
DALYVIAI 

Kauno lopšelio-darželio "Malūnėlis" auklėtiniai 
 
FORMATAS 

Keturios kamuoliuko metimo ir ridenimo į taikinius rungtys 
 
MOKESČIAI 

 Gera nuotaika  
 
KITOS SĄLYGOS 

 Golfomobiliais naudotis leidžiama  

 Lazeriniais atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama  

 Dėl nuostatuose nenumatytų atvejų sprendimą priima golfo treneris. 
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II. RENGINIO VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI 

 
 
Vykdant renginį dalyvauja šių organizacijų ir institucijų atstovai: 

 Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" 

 Profesionalių golfininkų asociacija LTU (PGA LTU) 

 Lietuvos golfo federacija (LGF) 

 Lietuvos sporto universitetas (LSU) 

 

 

Treneris ir pagalbininkai: 

1. Gediminas Mamkus, PGA LTU narys, golfo treneris, LSU dėstytojas, LGF Taisyklių, 

handikapo ir aikštynų vertinimo komiteto pirmininkas 

2. Kauno lopšelio-darželio "Malūnėlis" auklėtojos 
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III. RUNGČIŲ SCHEMA 
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IV. RUNGČIŲ APRAŠAI 

 
 

A. „Saulutė“ 

 
 

 
 
 
 

Grupės organizavimas: 10 vaikų grupė padalinama į dvi grupeles (komandas) po 5. 
Inventorius: du pastatomi apvalūs taikiniai ir 10 kamuoliukų. 
Rungties eiga: 

 Pratimas skirtas pajusti kamuoliuko svorį ir apsiprasti su juo. 

 Kamuoliuko metimas į taikinį su tinkleliu. Abiejų komandų taikiniai atsukti tinkleliu į 
vaikus. Treneris parodo vaikams kaip atlikti metimą. Kiekvienas vaikas turi po 
kamuoliuką. Vaikai išsirikiavę vorele vienas paskui kitą po penkis pakaitomis atlieka 
kamuoliukų metimus nuo 2 ir 3 m ar net 4 m atžymų. Vaikas atlikęs kamuoliuko 
metimą eina paimti kamuoliuką ir atsitoja vorelės gale. 

 Kamuoliuko metimas į sužymėtą taškais taikinį. Abiejų komandų taikiniai atsukti 
puse su taškais į vaikus. Treneris paaiškina pratimo esmę ir parodo vaikams kaip 
atlikti metimą. Tolimesnė rungties eiga tokia pat kaip ir metant į taikinį su tinkleliu. 
Pabaigoje grupelės pasivaržo tarpusavyje: kiekvienas meta po vieną kamuoliuką į 
taikinį. Laimi komanda surinks daugiau taškų. 
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B. „Didysis ridenimas“ 

 
 

 
 
 
 

Grupės organizavimas: 10 vaikų grupė padalinama į dvi grupeles (komandas) po 5. 
Inventorius: du horizontalūs taikiniai, dvi ridenimo lazdos ir du kamuoliukai. 
Rungties eiga: 

 Kamuoliuko paridenimas iš rankos. Treneris parodo vaikams kaip atlikti pratimą. 
Vaikai po vieną pakaitomis atlieka po 4-5 kamuoliuko paridenimus iš rankos nuo 
2 m, vėliau nuo 3 m atžymų. Vienas vaikas stovi prie atžymos ir ruošiasi paridenti 
kamuoliuką, kiti vaikai stovi per 1 m už pratimą atliekančio vaiko išsirikiavę vorele. 
Vaikas atlikęs kamuoliuko paridenimą eina paimti kamuoliuką, perduoda jį grupelės 
draugui ir atsitoja vorelės gale. 

 Lazdos suėmimo mokymas. Treneris paaiškina vaikams elgesio su lazda taisykles: 
laikant lazdą, jos nekelti aukštyn, o laikyti žemyn nuleista galvute. Treneris parodo ir 
paaiškina kaip paimti ridenimo lazdą ir atlikti mostą. Kiekvienas vaikas pabandęs 
suimti lazdą atlieka 3-4 mostus (be kamuoliuko) ir perduoda lazdą komandos 
draugui. 

 Kamuoliuko ridenimas su lazda. Kiekvienas vaikas pakaitomis atlieka po 4-5 
ridenimus į horizontalius taikinius nuo 2 m, o vėliau 3 m atžymų. Pabaigoje grupelės 
pasivaržo tarpusavyje: kiekvienas ridena po vieną kamuoliuką į taikinį. Laimi 
komanda surinks daugiau taškų. 
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C. „Gyvatėlė“ 

 
 

 
 
 
 

Grupės organizavimas: 10 vaikų grupė padalinama į dvi grupeles (komandas) po 5. 
Inventorius: 2 cilindro arba lėkštutės formos taikiniai; 4 arba 6 diskai; 2 arba 10 
kamuoliukų, 2 ridenimo lazdos. 
Rungties eiga: 

 Kamuoliuko ridenimas (varymas) su lazda į taikinį. Treneris paaiškina rungties 
esmę ir parodo kaip atlikti pratimą. Pirmasis komandos narys atsistoja prie 3 m 
linijos, o kiti – vorele saugumo zonoje. Komanda žaidžia su vienu kamuoliuku arba 
kiekvienas vaikas turi po kamuoliuką. Po komandos „pradėti“, pirmasis žaidėjas 
kamuoliuką su lazda ridena (varo) gyvatėle tarp diskų ir paridena į cilindrą arba 
prispaudžia prie jo, o antrasis žaidėjas atsistoja prie 3 m starto linijos. Tada, 
pirmasis žaidėjas su lazda grįžta atgal ir perduoda lazdą antrajam komandos nariui, 
kuris jau stovi prie 3 m starto linijos. Kamuoliukas paliekamas prikibęs prie taikinio. 
Visiems komandos nariams atlikus užduotį, ją pakartoja dar kartą. Po to komandos 
gali pasivaržyti: laimi komanda, kuri greičiau prilipina visus kamuoliukus prie 
cilindro. 
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D. „Sala“ 

 
 

 
 
 
 

Grupės organizavimas: 10 vaikų grupė padalinama į dvi grupeles (komandas) po 5. 
Inventorius: 24 trijų spalvų diskai, dvi ridenimo lazdos ir du kamuoliukai. 
Rungties eiga: 

 Kamuoliuko paridenimas iš rankos. Treneris paaiškina rungties esmę ir parodo kaip 
atlikti pratimą. Kamuoliukui prikibus prie disko, einama šį diską ir kamuoliuką 
pasiimti. Kamuoliukas atiduodamas kitam komandos nariui, o diskas padedamas 
saugumo zonoje. Kiekvienas diskas – vienas taškas arba geltonas diskas – 5 tšk., 
raudonas – 20 tšk., žalias – 10 tšk. Po komandos „start“ vaikai po vieną pakaitomis 
atlieka kamuoliuko paridenimus iš rankos nuo 2 m atžymos. Vienas vaikas stovi prie 
atžymos ir paridena kamuoliuką, kiti vaikai stovi saugumo zonoje vorele. Vaikas 
atlikęs kamuoliuko paridenimą eina paimti kamuoliuką ir diską, kamuoliuką 
perduoda komandos draugui, diską padeda saugumo zonoje ir atsitoja vorelės gale. 
Pratimo trukmė 3-5 min. 

 Lazdos suėmimo mokymas. Treneris paaiškina vaikams elgesio su lazda taisykles: 
laikant lazdą, jos nekelti aukštyn, o laikyti žemyn nuleista galvute. Treneris parodo ir 
paaiškina kaip paimti ridenimo lazdą ir atlikti mostą. Kiekvienas vaikas pabandęs 
suimti lazdą atlieka 3-4 mostus (be kamuoliuko) ir perduoda lazdą komandos 
draugui. 

 Kamuoliuko ridenimas su lazda. Kiekvienas vaikas pakaitomis atlieka ridenimus į 
diskus. Rungtis eiga tokia pat kaip ir atliekant paridenimą su ranka. Po ridenamojo 
smūgio, lazda yra paliekama prie 2 m atžymos ir einama paimti kamuoliuką ir diską. 
Pratimo trukmė 3-5 min. 

 


