KVIEČIA 14 – ASIS SEZONAS
Varžybų trumpas reglamentas:
1. INFORMACIJA DĖL COVID-19:
Lygoje gali žaisti tik galimybių pasus turintys arba neigiamą GPR testą atlikę asmenys.
Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse vykstančiose varžybose turi būti laikomasi ne mažesnio
nei 1 metro atstumo tarp dalyvių, išskyrus artimus asmenis.
Varžybų dalyviai įeidami į patalpas renginio metu turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones.
Sportininkai, žiūrovai ir visi kiti varžybose dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti, kad
turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų.
2. Komandos varžybas žaidžia savo arba varžovų sporto salėje. Komanda, neturinti salės, visas
varžybas žaidžia išvykose, tačiau apmoka jų organizavimo išlaidas, kai tvarkaraštyje yra
nurodyta pirmoji (varžybų šeimininkė).
3. Varžybos vyks darbo dienomis ne anksčiau kaip 19.00 val. Mokinių komandos varžybas gali
pradėti ne anksčiau kaip 18.00 val.
4. Komandos starto mokestis 100 Eur. (Mokinių komandoms taikomas 50% mokestis).
5. 2 teisėjų, sekretoriaus, laikininko ir medicinos personalo darbą apmoka Šiaulių r. Kuršėnų
sporto mokykla.
5. Kelionės į varžybas išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
6. Komandos gali registruoti ne daugiau kaip 15 žaidėjų.
7. Komanda, savo sporto salėje priimanti varžovus, turi užtikrinti žiūrovų ir žaidėjų saugumą bei
tvarką varžybų metu. Į sales įleidžiami tik galimybių pasą arba neigiamą GPR testą turintys
žiūrovai.
8. Komanda privalo vilkėti vienodą sportinę aprangą (namuose – šviesi, išvykoje – tamsi).
9. Visi žaidėjai privalo būti registruoti lygoje.
10. Lygos varžybų vykdymo sistema paaiškės po komandų vadovų pasitarimo bei galutinės
registracijos.
11. Lygos varžybos prasideda 2021 metų gruodžio 8-12 dienomis.
11. Negalintys dalyvauti pasitarime susipažinti su lygos nuostatais (projektu) gali www.srsm.lt,
www.siauliuraj.lt, www.kursenai.lt, Kuršėnų sporto mokyklos Facebook paskyroje.
12. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2021 metų lapkričio 30 diena, 18.00 val.

Komandų atstovų pasitarimas įvyks 2021 m. lapkričio 18 d.,
ketvirtadienį, 18.00 val. Kuršėnų sporto mokykloje, Liepų alėjos g. 15, Kuršėnai
Paraiškas siųsti elektroniniu paštu daugromas@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 30 d.,
antradienio, 18.00 val.

Informacija teikiama:
Romualdas Juodis, lygos vyriausiasis teisėjas
Telefonas: 8 682 24257
El. p. daugromas@gmail.com

