FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“
SPORTO RUNGTIS

MAŽASIS FUTBOLAS
NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai: Suburti kuo daugiau vaikų ir paauglių į organizuotą kultūringą laisvalaikio
praleidimą, įgyvendinant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinę programą,
atitraukiant juos nuo neigiamo gatvės poveikio siekiant išugdyti pilnaverčius Lietuvos piliečius.Kartu
su jaunimu pakviesti rungtyniauti ir senjorus.
2.Vieta ir laikas: Turnyras vyks 2013 metų birželio1-2 dienomis, Vlado Jurgučio pagridinės mokyklos
stadione, Kretingos g. 21, Palangoje. Varžybų pradžia birželio 1 dieną nuo 10.00 val. Finalinis etapas
birželio 2 dieną, nuo 10.00 val. Jurgučio pagrindinės mokyklos stadione, Kretingos g. 3.
Pastaba: senjorai žaidžia birželio 1d. Centriniame stadione (Sportog. 3).
3.Dalyviai: A-12 metų ir jaunesni, B- 13-14 metų, C- 15-16 metų, D-17 („Senjorai“ nuo 45 metų ir
vyresni).
4.Paraiškų pateikimas: Paraiškos pateikiamos varžybų vietoje laisva forma su gydytojo viza arba dalyvio
parašu, prisiimančiu atsakomybę už savo sveikatą.
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
5.Varžybų vykdymas: Komanda gali registruoti iki 8 žaidėjų ir vienas treneris - komandos vadovas.
Žaidžiama 5x5, kėlinys 20 min. Žaidėjų keitimas laisvas, leidus teisėjui;
4.1. Jeigu amžiaus grupėje susidaro du pogrupiai, finale dėl nugalėtojo vardo rungtyniaus komandos
pogrupiuose užėmusios pirmąsias vietas;
4.2. Žaidėjas pašalintas iš aikštės už keiksmažodžius, grubų, nekorektišką elgesį, ar kitas pražangas, gavęs
raudoną kortelę, nekeičiamas ir privalo praleisti vienerias rungtynes;
4.3. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų.
4.4. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti varžybų vykdymo tvarką.
5.Nugalėtojų nustatymas: Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių pergalė skiriama: pagal
tarpusavio susitikimo rezultatą, pagal įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumą,jei jis vienodas mušami penki
septynių metrų baudiniai, jei ir po to rezultatas lygus baudiniai mušami iki pirmos klaidos.
6.Apdovanojimas: Komandos nugalėtojos bus apdovanotos taurėmis, dalyviai medaliais.
7. Priėmimo sąlygos: Atvykimo, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas apmoka komandas siunčiančios
organizacijos

______________________________________________________________________________
Organizatorius

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Lėšos skirtos iš kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo

______________________________________________________________________________
Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

