MEŠKUIČIŲ VIRVĖS TRAUKĖJŲ PERGALĖS KĖDAINIUOSE
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ jau trečius metus organizuoja šalies
bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo festivalį, kuriame varžosi klasių komandos. Komandą
sudaro trys mergaitės ir trys berniukai. Varžybos vykdomos septyniose klasių grupėse: pradinių klasių,
5-6 kl., 7-8 kl., I, II, III ir IV gimnazinių klasių.
Šiaulių rajono Meškuičių gimnazija į šį virvės traukimo forumą, kuris vyko Kėdainiuose,
delegavo net septynias komandas. Ir čia nieko keisto, nes virvės traukimas gimnazijos mokinių tarpe
mėgstama ir populiari sporto šaka: veikia virvės traukimo būrelis, vykdomos gimnazijos asmeninės ir
komandinės varžybos, dalyvaujama Lietuvos jaunimo ir suaugusių čempionatuose.
Kėdainiuose, festivalio varžytuvėse pirmiausia jėgas išbandė 5-6 klasių rinktinės. Meškuitiškiai
sugebėjo šioje grupėje įveikti visus varžovus ir pelnyti pirmos vietos apdovanojimus. Nugalėtojų
komandoje startavo: L.Dargužas, G.Gedžius, G.Dumša, N.Ivoškytė, G.Kazlauskaitė, P.Andrijauskaitė.
Ilgiausiai kovos užtruko 7-8 klasių grupėje, nes šioje kategorijoje rungtyniavo gausiausias
komandų skaičius. Meškuičių gimnazijai čia atstovavo net 3 komandos. Geriausiai pasirodė 8 kl. A
komanda (N.Miežytė, S.Karbauskaitė, V.Stulgytė, G.Kalinauskas, G.Klimas, U.Pocius), kuri tapo šios
grupės čempione. Meškuitiškių 8 kl. B komanda (A.Dargužaitė, M.Maižiūtė, S.Patarakaitė, E.Šerytė,
E.Nickus, D.Grigalauskas) pelnė bronzinius apdovanojimus, o 7 kl. rinktinė iškovojo ketvirtąją vietą.
I gimnazinių klasių tarpe meškuitiškiai sutiko labai rimtą pasipriešinimą iš Panevėžio rajono
Velžio ir Kėdainių gimnazistų, bet lemiamomis akimirkomis nesutriko ir išplėšė pergales. Pergalės
džiaugsmu dalinosi komandos nariai: E.Banytė, E.Urbonavičiūtė, E.Grigalauskaitė, L.Dumša,
D.Vaišvilas, J.Sereika.
II gimnazinių klasių varžytuvėse Meškuičių komanda finalinėje dvikovoje turėjo pripažinti
Panevėžio r. Velžio gimnazijos pranašumą. Antrosios vietos apdovanojimais pasipuošė A.Jagminaitė,
L.Balandytė, G.Švalkūnaitė, M.Daugėla, D.Adomaitis, M.Alejūnas.
Meškuičių III gimnazinės klasės komanda finalinėje kovoje tik po labai atkaklios ir permainingos
kovos, ir po nepasisekusių burtų dėl traukimo pusės, rezultatu 1:2 nusileido varžovams iš Panevėžio
rajono.
Meškuičių gimnazijos virvės traukimo komandų dalyvavimas Lietuvos virvės traukimo
varžybose yra remiamas Šiaulių raj. savivaldybės kūno kultūros ir sporto rėmimo projekto „Virvės
traukimo plėtra Meškuičiuose“.
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