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Nacionalinis šienpjovių čempionatas 2022 
Rupkalvių kaimo pievos, Šyšos polderis, Šilutės raj.  

(koordinatės: 55.329273, 21.4229) 
 

Preliminari programa 

 

9:00  Dalyvių registracija ir pasiruošimas varžytuvėms  
 

10:00  Pradeda veikti Dalgių varlinykas  

10:30  Čempionato atidarymas, sveikinimo žodžiai, 
varžytuvių taisyklių pristatymas 

 

Dalgių varlinykas  
 

• Šienpjovių mokykla – grupiniai 
ir individualūs šienavimo dalgiu 
mokymai. Baigę mokyklą gaus 
specialius pažymėjimus. 
Organizuojami 2 mokymų ciklai: 

o 10.00-11.00 
o 11.30-12.30 

• Šienpjovių meditacijos pievos - 
erdvė individualiai šienavimo 
praktikai 

• Dalgio (ir liežuvio) ploninimo 
kampas – dirbtuvės dalgių 
plakimui 

 

11:00  Scenos erdvė: 

• Šienapjūtės dainos  

• Poilsio ir bendravimo erdvės 
 

 Varžytuvės čempionato erdvėse 

 Šienpjovių stadionas 

11.00 Komandinės šienpjovių varžybos 

 

Komandinės (komanda - 2 asmenys) 
varžybos, kuriose varžomasi dėl šienavimo 
laiko ir kokybės. Kekvienai komandai 
suteikiamas 3 m. pločio ir 100 metrų ruožas, 
kurį šienpjoviai stengiasi nušienauti per 
trumpiausią laiką, o darbą atlikti - 
kokybiškai.  

 

Varžomasi dėl nominacijų:  

• Greičiausia šienapjūtė - „Skriejantys 
dalgiai“  

• Kokybiškiausia šienapjūtė - „Kokybė 
garantuota“ 

13.00 Pradedančiųjų varžybos „Dalgio debiutas“ – specialiam SBA Urban prizui laimėti 

Varžybos, skirtos pradedantiesiems, kurie šienauja pirmą kartą ar per pastaruosius 
10 metų nešienavo daugiau nei 10 arų. Individuali rungtis, kurios metu šienaujama 
1,5 m. pločio ir 50 m. ilgio atkarpa. Vertinamas šienavimo laikas bei kokybė.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1N_cqFTGnZt6spGFftZqyTj0BVRTOOhc&usp=sharing
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14.00 Scenos erdvė: 

• Čempionato dalyvių pietūs 

• Skamba šienapjūtės dainos 

• Senieji Nemuno deltos pievininkų žaidimai. Puiki proga giliau pažinti 
krašto istoriją ir gerai praleisti laiką nemosuojantiems dalgiu. 

15.00 Šienpjovių stadiono erdvė: 

Dailiojo šienavimo varžybos 

Varžytuvės tiems, kurie nenori pjauti greičio ruože, bet pirmenybę teikia tikslumui ir 
estetikai. Šiose varžytuvėse dalyviams suteikiamas ribotas laikas, per kurį reikia kuo 
dailiau nušienauti paskirtą plotą ir kuo tiksliau apšienauti jame esančias kliūtis. Šiose 
varžybose demonstruojami įgūdžiai, kurie aktualūs šienaujant sodybų pieveles. 

15.00 Sparčiausių šienpjovių individualios varžybos „Metų šienpjovio (-ės)“ titului laimėti 

Šiam titului laimėti kviečiami greičiausi šienpjoviai (-ės) varžytis individualioje rungtyje 
(1,5 m. pločio ir 30 m. ilgio ruože). 

16.00 Scenos erdvė: 

Atokvėpis belaukiant rezultatų: diskusija apie šienapjūtę su gamtininkais  

 

17:00  

 

Iškilmingas laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimai 

Čempionato rekordo fiksavimo rezultatų paskelbimas 
 

18:00  „Draugiška šienpjovių pradalgė"  

Tai baigiamasis čempionato akcentas, savotiška šienpjovių „garbės eisena", kurioje 
nesivaržoma, bet šienaujama ritmu stiprinant mūsų bendruomenės bendrystę. Šios 
„eisenos" metu bus demonstruojamas senovinis šienapjūtės būdas kai šienpjoviai 
stoja greta ir kartu šienauja eilėje. Taip simboliškai bus atiduodama pagarba 
seniesiems Nemuno deltos pievininkams ir į rudeninę kelionę išlydimiems 
paukščiams. 
 

 

Tą patį savaitgalį visai greta čempionato - Rusnėje - vyks Rusnės festivalis. Siūlome aplankyti 

Mažosios Lietuvos maršrutą. Praturtinkite savo pažintį su Nemuno delta! 

Registruotis į varžybas 
(Registracija būtina) 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://www.rusnesfestivalis.lt/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1N_cqFTGnZt6spGFftZqyTj0BVRTOOhc&usp=sharing
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kTNIfW2ppkyNSd1JKWz2nPJcxTLlextOrik8WMsoGjNUNjE4Q0dDSDFZVFhKUzEwNUUyRlhMRUc1Ni4u

