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2013 m. LIETUVOS FESTIVALIO “SPORTAS VISIEMS”
REGBIO VARŽYBŲ REGLAMENTAS
A.Tikslas ir uždaviniai
-Populiarinti regbio sportą, kaipo puikią fizinio lavinimo ir pramogų priemonę,
-Bendrauti varžybų metu,
-Varžybos skirtos Lietuvos regbio čempionato 50-mečiui pažymėti.
B.Vykdymo laikas ir vieta
Festivalio regbio varžybos vykdomos 2013 m. gegužės 31- birželio 2 dienomis Palangoje
C.Vadovavimas varžyboms
Festivalį organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ kartu su Palangos miesto
savivaldybe. Jas vykdo Organizacinis komitetas (koordinatorius Alfonsas Grumbinas, ,
vyr.teisėjas Artūras Jaselskis, administratorius Romualdas Pargaliauskas, vyr.sekretorius
Rimas Šarauskis). Varžybos vykdomos pagal tarptautines paplūdimio regbio taisykles. Visas
varžybų eigoje iškilusias problemas sprendžia Organizacinis komitetas, kuris turi teisę keisti
regbio varžybų reglamentą, eigą bei tvarką, nepažeidžiant Lietuvos Festivalio “Sportas visiems”
bendrųjų nuostatų.
D.Varžybų dalyviai
Varžybos vykdomos šiose grupėse:
- regbiomeistrų nuo 35 iki 50 metų,
- regbio supermeistrų virš 50 metų..
Vienos komandos sudėtis 10 atstovų (8 žaidėjai, komandos atsovai). Regbio varžybose Palangoje
dalyvauja miestų , rajonų ,organizacijų arba klubų komandos, savivaldybių sporto padalinių
organizacijų grupės, nevyriausybinių organizacijų grupės, šeimos, poilsiautojai bei pavieniai
dalyviai, kurie turi teisę prisijungti prie varžybose dalyvaujančių komandų. Sportininkai privalo
turėti asmens dokumentą įrodantį asmens tapatybę, gimimo laiką.
Kiekvienas dalyvis turi nuolat tikrintis savo sveikatos būklę. Pats dalyvis asmeniškai atsakingas
už varžybų metu patirtas traumas, susirgimus ir jų gydymą.
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
E.Varžybų vykdymo sistema
Varžybų vykdymo sistema nustatoma prieš varžybas, priklausomai nuo užsiregistravusių
komandų skaičiaus.
F.Dalyvavimo sąlygos
Organizacines išlaidas apmoka LASV pagal bendrus Festivalio Nuostatus.
Teisėjavimo ,aikštės paruošimo , medicinos išlaidas padengia Lietuvos asociacija “Sportas
visiems”.
Komandų, grupių ir delegacijų dalyvių atvykimo, maitinimo,trečio kėlinio ir nakvynės išlaidas
apmoka į festivalį jas siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai .
Kiti finansiniai atsiskaitymai vykdomi pagal bendrus Festivalio nuostatus.
G.Apdovanojimai
Varžybų nugalėtojai apdovanojami pagal bendrus sporto Festivalio “Sportas visiems” nuostatus.
H. Paraiškų pateikimas
Registruojantis sumokamas dalyvavimo mokestis nustatytas pagal bendrus Nuostatus.
Išankstinės paraiškos : agrumbinas@yahoo.fr ( kont. tel. +370 657 79823 ).
Galutinė vardinė paraiška pateikiama varžybų vietoje laisva forma su gydytojo viza arba dalyvio
parašu, prisiimančiu atsakomybę už savo sveikatą .
Mandatinės komisijos darbo pradžia 2013 06 01 , 11.00 val. regbio stadione prie tilto.
Festivalio „Sportas visiems“ regbio varžybų Organizacinis komitetas

