
        

2019 M. ANYKŠČIŲ MIESTO ŠVENTĖS SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR  UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti suaugusiųjų ir vaikų sportą Anykščių  rajone. 

2. Sudaryti sąlygas miesto svečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti, siekti sportinių rezultatų. 

3. Propaguoti sveiką gyvenseną. 

4. Išaiškinti  stipriausius sportininkus. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

5. Sporto varžybos vyks Anykščių mieste. 

 

Liepos 26 d. (penktadienis): 

6. Vaikų krepšinio 3x3 varžybos Anykščių miesto parko sporto aikštelėje. Pradžia 15.00 val. 

Išankstinė registracija vyks iki liepos 24 d. 15.00 val. el. paštu: gaudvinas.sniaukstas@akksc.lt,  

(tel.: 861691168). Varžybų dieną komandų registracija vykdoma iki 14.00 val.  

6.1. Amžiaus grupės:  

 2003 - 2005 m. g. (vaikinai ir merginos) 

 2006 m. g. ir jaunesni (berniukai ir mergaitės)  

6.2. Turnyro metu galioja “Oficialios FIBA krepšinio taisyklės”. 

6.3. Užsiregistravus mažiau, nei 2 komandoms (atskirose amžiaus grupėse), varžybos 

nevykdomos. Komandų skaičius ribotas. 

 

Liepos 27 d. (šeštadienis): 

7. Krepšinio 3x3 varžybos (vyrų, moterų komandos 16 m. ir vyresni). Varžybų pradžia 10.00 

val. Anykščių miesto parko sporto aikštelėje. Išankstinė registracija vyks iki liepos 24 d. 15.00 

val. el. paštu: gaudvinas.sniaukstas@akksc.lt, tel.: 861691168. Varžybų dieną komandų 

registracija vykdoma iki 9.00 val. 

7.1. Turnyro metu galioja “Oficialios FIBA krepšinio taisyklės”. 

7.2. Užsiregistravus mažiau, nei 2 komandoms (vyrų arba moterų grupėse), varžybos nevykdomos. 

Komandų skaičius ribotas. 

 

8. Šaškių turnyras. Pradžia – 10.00 val. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centre“, Liudiškių 

g. 18.  

8.1. Dalyviai varžysis šiose amžiaus grupėse: 

 I gr. jaunimas iki 18 m. (vaikinai ir merginos) 

 II gr. 18 m. – 49 m.  (vyrai ir moterys) 

 III gr. veteranai, 50 m. ir vyresni (vyrai ir moterys) 

8.2. Varžybų dalyviai žais vienoje grupėje šveicariška sistema 9 turus po 10 min. kiekvienam. 

8.3. Registracija vyks iki liepos 25 d. 17.00 val., tel.: 868339206 (Valdas Veršulis). 

 

9. Šachmatų turnyras vyks Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, varžybų pradžia – 

10.00 val. Būtina išankstinė dalyvių registracija el. paštu: skaivem@gmail.com  iki liepos 25 d. 

17.00 val.  
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9.1. Amžiaus grupės:  

 I gr. jaunimas iki 16 m.  

 II gr. 16 m. ir vyresnės moterys 

 III gr. 16 m. ir vyresni vyrai  

9.2. Žaidžiama 7 ratai šveicariškąja sistema pagal FIDE šachmatų taisykles, kiekviena delegacijos 

žaidėjų pora atsiveža po šachmatų komplektą ir laikrodį. 

 

III. DALYVIAI 

10. Varžybose kviečiami dalyvauti anykštėnai ir atvykę svečiai, pageidaujantys rungtyniauti 

vienose ar kitose numatytose sporto varžybose. Dalyvių skaičius ribojamas. 

 

IV. APDOVANOJIMAI 

11. Krepšinio 3x3 ir šaškių turnyrų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais bei taurėmis. 

Šachmatų turnyro prizininkai apdovanojami medaliais, nugalėtojai – taurėmis.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Varžybos – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Komanda, 

pateikdama paraišką patvirtina, kad jos dalyviai sutinka su filmuotos ar fotografuotos medžiagos 

platinimu žiniasklaidoje ir internete. 

13. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti varžybų nuostatus, apie tai 

informuodami dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.  

                                            _____________________________ 

 


