NUOSTATAI
1. Varžybų tikslai ir uždaviniai
1.1. Ugdyti aktyvią, sportišką ir veiklią bendruomenę.
1.2. Skatinti sportinę veiklą ir fizinį aktyvumą visose amžiaus grupėse.
1.3. Išaiškinti stipriausias sporto šventės komandas ir žaidėjus.
2. Varžybų dalyviai
2.1. Varžybose dalyvauti gali visos Lietuvos gyventojai, taip pat ir užsieniečiai.
2.2. Visi varžybų dalyviai už savo sveikatą ir saugumą šventės metu atsako patys.
2.3. Komandos kapitonas privalo su šiais nuostatais ir atskirų sporto šakų taisyklėmis supažindinti visus savo
komandos narius.
2.4. Dalyviai, kurių sporto šakose yra tam tikro amžiaus grupės, turi turėti savo amžių patvirtinantį dokumentą.
2.5. Varžybų metu žaidėjų perėjimai į kitas toje pačioje amžiaus ar pajėgumo grupėje rungtyniaujančias
komandas draudžiami. Išaiškėjus tokiam atvejui komanda gali būti diskvalifikuojama iš turnyro.
2.6. Visi varžybų dalyviai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir dalyvauti varžybose tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė
tinkama. Už jų sveikatos sutrikimus varžybų metu sporto šventės organizatoriai neatsako.
2.7. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos
sutrikimus) riziką.
2.8. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys.
2.9. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir
filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
3. Varžybų vieta ir laikas
3.1. Varžybos vyks Pandėlio gimnazijos stadione, gimnazijos teritorijoje, sporto salėje ir kitose nurodytose
vietose 2019 metų liepos 26-27 dienomis.
4. Varžybų organizatoriai ir vykdytojai
4.1. Varžybas organizuoja sporto klubas „Pandėlio SK“.
5. Komandų registracija
5.1. Komandos registruojasi internetu puslapyje www.sportosvente.lt iki liepos 26 d. 12:00 val. Arba pagal
atskiros sporto šakos papildomai pateiktą informaciją. Registracija gali būti sustabdyta anksčiau laiko arba
pratęsta.
5.2. Registracijai patvirtinti komanda privalo sumokėti startinį mokestį.
5.3. Komandai neatvykus į turnyrą ar atsisakius jame dalyvauti startinis mokestis nėra grąžinamas.
5.4. Pateikus suklastotus dokumentus ar varžybų metu žaidžiant neregistruotiems žaidėjams, komanda
diskvalifikuojama. Diskvalifikavus komandą mokestis nėra grąžinamas.
5.5. Komandos pavadinime negali būti necenzūrinių žodžių, jų trumpinių ar įžeidžiančių frazių.
6. Apdovanojimai
6.1. Prizais apdovanojamos 1-3 vietas savo sporto šakose užėmusios komandos. Atskirose sporto šakose gali
būti taikomas kitoks apdovanojimų skaičius.
6.2. Piniginiai prizai išmokami pavedimu į komandos kapitono sąskaitą.
6.3. Individualiose rungtyse gali būti taikomas kitoks apdovanojamų žaidėjų skaičius. Registracija į individualias
rungtis vyksta varžybų vietoje.

