PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
Direktoriaus 2022-08-25 įsakymu Nr. V1-15

V GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO KREPŠINIO (3X3),
TINKLINIO (3X3) IR FUTBOLO (6X6) TURNYRO NUOSTATAI
2022 m. rugpjūčio 25 d.
I.Tikslas ir uždaviniai.
- puoselėti kūno kultūrą ir krepšinio, tinklinio bei futbolo mėgėjų sportą;
- didinti gyventojų fizinį aktyvumą;
- gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą;
- išsiaiškinti pajėgiausias 3x3 krepšinio, 3x3 tinklinio ir 6x6 futbolo komandas.
II. Organizatorius. Vadovavimas varžyboms.
- V Garliavos sporto ir kultūros centro krepšinio (3x3), tinklinio (3x3) ir futbolo (6x6) turnyrą
(toliau turnyras) organizuoja ir vykdo Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras (toliau
Organizatorius).
III. Varžybų dalyviai.
- krepšinio (3x3), tinklinio (3x3) ir futbolo (6x6) turnyre dalyvauja Garliavos, Garliavos apylinkių
seniūnijų ir visi kiti pageidaujantys Lietuvos gyventojai, atitinkantys šių nuostatų reikalavimus;
- turnyro dalyvių amžius: nuo 18 metų bei vyresni. Išimtis: turnyre leidžiama dalyvauti ir ne
jaunesniems kaip 16 metų dalyviams, kurie privalo turėti ir pateikti tėvų ar globėjų sutikimą bei
sveikatos pažymą;
- siekiant skatinti mėgėjų sportą ir apriboti profesionalų bei didelio meistriškumo sportininkų
dalyvavimą, šiame turnyre neleidžiama dalyvauti Lietuvos krepšinio federacijos aukščiausiosios
lygos čempionatuose (LKL, NKL), Lietuvos tinklinio federacijos aukščiausiosios lygos
čempionatuose, Lietuvos futbolo federacijos aukščiausiosios lygos čempionatuose dalyvaujantiems
sportininkams įskaitant 2021-2022 m. sezoną.
IV. Vieta ir laikas.
- krepšinio (3x3), tinklinio (3x3) ir futbolo (6x6) turnyras vyks 2022 metų rugsėjo 18 dieną (202209-18), sekmadienį, lauko krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelėse adresu: Vasario 16-osios g. 8,
Garliava, Kauno rajonas. Esant blogam, netinkamam orui ir esant galimybei (sprendžia
Organizatorius) 3x3 krepšinio turnyras vyks po stogu - Garliavos sporto ir kultūros centro
pagrindinėje sporto salėje. Tinklinis vyks lauke ant smėlio (paplūdimio tinklinis). Esant blogam,
netinkamam orui ir esant galimybei (sprendžia Organizatorius) 3x3 tinklinio turnyras vyks po
stogu - Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salėje.
- turnyro dalyvių registracija vyks nuo 11:00 iki 11:45 val. Turnyro atidarymas ir komandų
pristatymas 12:00 val. Turnyro varžybų startas 12:15 val.
V. Programa.
Krepšinis 3 x 3. Aikštėje žaidžiama 3 x 3. Komandą sudaro 4 žaidėjai ir vadovas (neprivalomas).
Komandos gali būti mišrios vyrai-moterys ir sudėtis pagal komandos pageidavimą.
Tinklinis 3 x 3. Aikštėje žaidžiama 3 x 3. Komandą sudaro 4 žaidėjai ir vadovas (neprivalomas).
Komandos gali būti mišrios vyrai-moterys ir sudėtis pagal komandos pageidavimą.
Futbolas 6 x 6. Aikštėje žaidžiama 5 x 5 + vartininkai. Komandą sudaro 6-7 žaidėjai, vartininkas (viso
maksimaliai 8 žaidėjai) ir vadovas (neprivalomas). Komandos gali būti mišrios vyrai-moterys ir sudėtis
pagal komandos pageidavimą.
VI. Turnyro sąlygos.
- turnyro dalyviai patys pasitikrina savo sveikatą ir už ją atsako;
- varžybos vyks pogrupiais į kuriuos bus suskirstyta burtų keliu po atvykusių komandų registracijos;
- komandų išankstinė registracija (paraiška) turi būti atliktas iki 2022.09.16 d., penkttadienio, 15:00
val. (imtinai);
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- turnyro komandų kiekis yra ribotas: turnyre galės dalyvauti 12 krepšinio (3x3), 12 tinklinio (3x3) ir
8 futbolo (6x6) komandos, kurios pirmosios užsiregistravo (pateikė komandinę paraišką);
- turnyras vyks pagal krepšinio (3x3), tinklinio (3x3) ir futbolo (6x6) taisykles, kurių laikymosi
žiūrės paskirti kvalifikuoti teisėjai;
- turnyro dalyviai privalo laikytis Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų;
- turnyro dalyviai privalo garbingai elgtis kitų turnyro dalyvių, žiūrovų, teisėjų, prižiūrinčių asmenų
bei Organizatoriaus ir jo atstovų atžvilgiu;
- turnyro dalyviai turi nei prieš, nei turnyro metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų,
taip pat kitų draudžiamų preparatų sporto varžybose;
- turnyro dalyviai turi laikytis LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir nurodymų dėl
prevencijos, siekiant riboti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) sukeliančio viruso plitimą
visuomenėje;
- Organizatorius turi teisę vienašališkai turnyro dalyvį ar komandą pašalinti iš dalyvavimo turnyre.
VII. Registracija. (BŪTINA IŠANKSTINĖ KOMANDŲ REGISTRACIJA)
- į turnyrą komandos turi registruotis per savo išrinktą kapitoną atsiunčiant į Organizatoriaus
elektroninį paštą info@garliavossc.lt nuskanuotą ir pasirašytą nustatytos formos registracijos lapą
(pateiktas turnyro Organizatoriaus tinklalapyje www.garliavossc.lt) iki 2022.09.16 d., penktadienio,
15:00 val. (imtinai);
- komandos kapitonas yra atsakingas už Organizatoriui pateiktos informacijos teisingumą;
- komandos pavadinimas neturi būti įžeidžiantis, žeminantis, menkinantis, politinio pobūdžio,
rasistinio pobūdžio ar kitaip neatitinkantis priimtų visuomenės moralės normų;
- į turnyrą registruojamos pirmosios 12 komandų pateikusios paraiškas krepšinio, tinklinio
varžyboms ir pirmosios 8 komandos pateikusios paraiškas futbolo varžyboms;
- į tritaškio konkursą krepšinio komandos gali deleguoti 2 dalyvius (reikia nurodyti turnyro
registracijos lape). Maksimalus tritaškio konkurso dalyvių skaičius yra 24 ir kuriam nesusirinkus gali
savo atstovus deleguoti tinklinio bei futbolo komandos, po 1 žmogų nuo komandos.
VIII. Nugalėtojų nustatymas.
- turnyro komandos nugalėtojos ir komandos prizininkės nustatomos pagal teisėjų pateiktus
turnyro protokolų rezultatus;
- tritaškio konkurso nugalėtojas nustatomas pagal teisėjų suskaičiuotus taškus.
IX. Apdovanojimas.
- turnyro komandos nugalėtojai ir komandos prizininkės bus apdovanojami medaliais bei prizais;
- turnyro komandos nugalėtojai – pirmos vietos laimėtojai, bus apdovanoti 200 eurų piniginiais
prizais (pervedant pinigus į komandos kapitono bankinę sąskaitą);
- tritaškio konkurso nugalėtojas bus apdovanotas 100 eurų piniginiu prizu (pervedant pinigus į jo
bankinę sąskaitą) bei atskiru prizu;
- Organizatorius neatsako už prizų kokybę;
- Organizatorius neatsako už tolimesnį piniginio prizo pasidalijimą ir panaudojimą.
X. Paraiškos ir kita informacija.
- komandines paraiškas su parašais pateikti atvykus į turnyrą;
- Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti turnyro nuostatus;
- Organizatorius turi teisę vienašališkai diskvalifikuoti turnyro dalyvius ir komandas-dalyves
nesilaikančias turnyro nuostatų ar kitaip pažeidžiančias tvarką.
- turnyro dalyvis/(-ė) yra informuojamas, kad šis renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas, todėl
sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su juo/ja Organizatorius gali naudoti
renginio viešinimo tikslais be atskiro sutikimo;
- kitus nuostatuose nepaminėtus klausimus sprendžia turnyro Organizatorius;
- visa informacija apie turnyrą teikiama Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centre – Vasario 16-osios
g. 8, Garliava, Kauno rajonas ir skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.garliavossc.lt.
Turnyras organizuojamas įgyvendinat "Taiklių rankų projektą" (Sutarties Nr. SRF-FAV-20191-0042, 2019-10-30), kurį iš dalies finansuoja Sporto rėmimo fondas.
Parengė:
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
pavaduotojas sportui
Ričardas Adomavičius
Tel. +370 646 26779 ricardas.adomavicius@gmail.com

