BENDRIEJI FESTIVALIO „SPORTAS VISIEMS 2019“
NUOSTATAI
1. Tikslas
Festivalio tikslas – pakviesti Lietuvos gyventojus dalyvauti sporto visiems sąjūdyje, uždegti juos
noru sistemingai sportuoti savarankiškai arba jungtis į bendraminčių klubus, paskatinti aktyviausias
šeimas, kolektyvus ir organizacijas, propaguojančias sveiką gyvenseną, nukreipti jaunimą aktyviam,
turiningam ir sveikam laisvalaikio praleidimui.
2. Laikas ir vieta
Festivalis vyks 2019 m. gegužės 24 – 26 dienomis Palangoje.
3. Vadovavimas
Festivalį organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (LASV) kartu su Palangos miesto
savivaldybe. Festivalio programoje numatytas rungtis vykdo LASV organizacijos – nariai ir
kviestinės sporto šakų federacijos bei kiti vykdytojai.
4. Dalyviai
Festivalyje dalyvauja Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizacijų ir Lietuvos sporto
federacijų klubų komandos ir nariai, savivaldybių sporto padalinių delegacijos, mokymo įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų grupės, šeimos bei pavieniai dalyviai. Dalyvių skaičius ir amžius
neribojamas. Atskirose varžybose dalyviai skirstomi į amžiaus grupes. Komandinėse sporto šakose
gali būti taikoma išankstinė registracija.
5. Programa
Festivalio programoje – įvairūs kultūros bei pramoginiai renginiai, paskaitos, testai, atskirų sporto
šakų varžybos, pramoginės rungtys, mankštos bei kitos fizinio aktyvumo priemonės kurios
vykdomos vadovaujantis sporto rungčių nuostatais.
6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų taisyklėmis ir atskirų rungčių nuostatais.
Komandos – varžybų ir konkursų nugalėtojos apdovanojamos LASV prizais. Pavieniai festivalio
dalyviai – rungčių prizininkai pagal amžiaus grupes, apdovanojami festivalio medaliais.
Nevaržybinėse fizinio aktyvumo priemonėse apdovanojimų nėra išskyrus tuos atvejus kai konkrečią
rungtį vykdanti organizacija pasirūpina dalomąja atributika.
7. Dalyvavimo sąlygos
Organizacines išlaidas (atributika, bazių nuoma, varžybų vietų paruošimas, bendrų renginių
organizavimas, varžybų prizininkams medaliai, prizai nugalėtojams ir kt. išlaidas susijusias su
kultūrine programa, viešinimu ir kt., bei rungčių kurias vykdo ne LASV organizacijos organizavimo

išlaidas) apmoka LASV. Atskirų varžybų vykdymo išlaidas apmoka rungtis vykdančios
organizacijos.
Komandų, grupių ir delegacijų atvykimo, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka į festivalį jas
siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai.
Visi dalyviai sumoka 2,00 EUR (du eurai) dydžio dalyvavimo mokestį.
7. Registracija
Registracija vykdoma festivalio informaciniame centre, Palangos miesto sporto arenoje, Sporto g.
3 arba LASV organizacijų narių ar kitų organizacijų kur vyksta sporto rungtys ar FA priemonės
registravimo vietose. Komandinėms varžyboms paraiškos priimamos rungtynių vietose ne vėliau
kaip 1 val. iki programoje nurodytos pradžios, išskyrus tuos atvejus kai reikalinga išankstinė
registracija. Individualioms rungtims dalyvių registracija vykdoma varžybų vietoje, prieš joms
prasidedant.
Būtina išankstinė registracija pagal atskiras sporto šakų nuostatuose numatytas sąlygas
Informacija teikiama Lietuvos asociacijoje „Sportas visiems“: Žemaitės g. 6, Vilnius
tel./faks.85 2135255, el. paštu info@sportasvisiems.lt; internete www.sportasvisiems.lt
tel. +370 60007180
*Renginio nuostatai patvirtinti LASV prezidento įsakymu.
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