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I.TIKSLAS rR

uZoalrxral.

Zaidyniq tikslas -skatinti lvairaus amZiaus klausos negaliq turindius asmenis sportuoti, jaunim4
uZdegti noru sistemingai sportuoti savarankiSkai, paskatinti aktyviausias Seimas, organizacijas,
propaguojandias sveik4 gyvensen4, nukreipti jaunim4 aktyviam, turiningam ir sveikam laisvalaikio
praleidimui.

II.LAIKAS IR VIETA.
Zaidynes bus vykdomos 2021 m. liepos 30 - rugpjUdio I dienomis, Poilsio ir pramogq komplekse
.,Paiieio perlas'-'. adresu Pailgiok.. Svendioniu rii.Atvykimas 2021 m. liepos 30 d. nuo 12.00 iki l3:30 val.

III.VADOVAVIMAS.
Zaidynes organizuoja Lieruvos kurdiqiq spo(o komitetas (LKSK), vykdo Panev6Zio kurdirjq sporto
klubas ,,Vejas" ir LKSK sudar).ta teisejq kolegija.
Zaidvniu metu bus vedami Lietuvos kuriiuiu maZoio futbolo ir Lietuvos kuriiuiu netank6s

Iempionatai.

IV.DALYVIAI.
ZaidynOse dalyvauja Lietuvos kurdiqiq sporto klubq komandos, jq Seimos bei pavieniai dalyviai.
Dalyviq skaidius ir amZius neribojamas. Vyrai dalyvauja tik iki trijq sporto Sakq neskaitant Seimos
estafetes. Gali dallvauti kitq Saliq atstovai, organizacijos ir pavieniai asmenys.

v. VARZYBUPROGRAMA.
Preliminari varZybq programa:
5.1 . Tinklinis. Komanda (2 vyrai + 2 moterys) arb a (2 vyrai + I moteris) atsiZvelgiant i susirinkusiq
komandq skaidiq. ZaidZiama kep5inio ir tinktinio kamuoliu, rato arba minusine sistema
(atsiZvelgiant i komandq skaidiq) surenkant reikiam4 skaidiq komandq. ZaidZiama iki 2 pergaliq.
Vienos partijos trukme - iki 15 ta3kq.
5.2. Pludines Zuktds variybos. Komanda (2 vyrai + 1 moteris). VarZybq trukmd 3 val. Zuvis
gaudyti leidZiama tik su pliidine me5kere be valties. UZ iki 100 gr. sugautos Zuvies - 1 ta5kas, vir5
100 gr. - l0 taSkq, 200gr. - 20 ta5kq, 300gr. - 30 ta5kq ir t.t.
5.3 Vaikq estafetd. Bus dvi amZiaus grupes atsiZvelgus i atvykusiq vaikq skaidiq ir amZiq. Estafetds
bus paai5kintos ir parody.tos varZybq vietoje. Vaikq grupdse grupuojama pagal amZiq : 1 grupe nuo
3-6 metq 3 vaikail Antra grupd - 7-12 metq 5 vaikai.
5.4 Seimos krep5inio estafetes. Komanda (vaikas, mama ir t6tis). Estafetds pradZioje visa Seima
stovi uZ galines linijos. Laikas pradedamas fiksuoti teisejui davus starte. Vaikas turi nusivaryti
kamuoti iki baudos linijos, ten apsivaryti paddt4 Zymekli ir atsivargs iki kep5io turi pataikyti iji ir
perduoti kamuoli mamai. Tuomet mama ima kamuoli nusivaro iki trita5kio linijos, apsivaro ten
pad6t4 Zymekli ir atsivariusi iki baudos linijos turi pataikyti nuo baudos metimo linijos, nepataikius
tik vaikas gali paduoti kamuoli mamai pakartoti metimui kol mama pataikys (tetis negali padeti).
Mamai pataikius kamuolys paduodamas (gali biiti ir pametamas) tediui. Paskutinis varosi tetis, jis
turi nusivaryti iki aik5telds viduryje esandios Zymos, j4 apsivarlti ir griZgs iki tritaSkio linijos
pataikyti tritaSki metimq. Laikas yra stabdomas kai tetis pataiko trita5ki metim4. Estafetds bus
pakartotinai paaiSkintos ir parodytos varZybq vietoje. Komandq skaidius neribojamas.

5.5 Viena minut0 + Bingo. Komanda (2 vyrai + 2 moterys). 1 stalas -Popieriniq puodeliq piramidd;
2 stalas - puodelir+ estafete; 3 stalas - stalo teniso kamuoliuko putimas i5 vienos vietos i kita;4 stalas
- ddlionds deliojimas. Laikas stabdomas baigiant rungti. Bingo. Ta5kus sumuojama. Komandq
skaidius neribojamas.
5.6 Paplldimio tenisas. Komanda (2 moterys). VarZybq taisyklds tokios pat kaip papliidimio
tinklinio, tik ZaidZiama su specialiomis raket6mis ir specialiu papliidimio tenisui skirtu kamuoliuku.
ZaidLiama iki 2 pergaliq. Vienos partijos trukmd - iki I I ta5kq.
5.7 Seimq estafetd. Komanda (vaikas, mama ir tetis). Estafetes bus paaiSkintos ir parodytos varZybq
vietoje. Komandq skaidius neribojamas.
Yr. DALYUU PRTEMTMO SALYGOS.
Dalyviq keliones iSlaidas apmoka komandiruojanti organizaciia'.
Apdovanojimq, maitinimo, nakvynds, teisejavimo, sekretoriavimo, med. personalo iSlaidas apmoka
Lietuvos kurdiqjq sporto komitetas.

\.II.REGISTRACIJA.
Preliminarind paraiSka pateikiama iki 2021 m.liepos 23 d. dienos intemetulksk5pgllqg(@smqi!.ce!0
ir lkskmantas@gmail.com. Komandq vadovq pasitarimas - liepos 30 d. 13.30 val. Zaidyniq vietoje.

VIII.APDOVANOJIMAI.
Atskirq varZybq nugaletojai apdovanojami asmeniniais prizais.

X.ATSAKOMYBE.
10.1. UZ savo sveikat4 visi varZybq dalyviai atsako patys.
10.2. UZ pamest4 ar sugadint4 inventoriq atsako pats asmuo. Jeigu atsisako atlyginti pad aryt4 Lal4,

uZji atsako klubas, kuriam tas asmuo atstovauja.
10.3. UZ teis6jams pasaklt4 iZeidZianti Zod! arba gest? varZybq meq, po perspejimo komanda
diskvalifikuojama.
10.4. Protestas priimamas sumokejus 10 eurq uZstatA ir pateikus ra5ti5k4 pareiSkim4 su nurodyta
prieZastimi ryriausiajam teisejui. Protest? patenkinus, pinigai grEZinami. Protest4 pateikia komandos
kapitonas su klubo pirmininko ar vadovo paraSu iSkarto po rungtyniq, prieS kuriq rezultatA komanda

protestuoja.
10.5. Zaidyniq vietoje bus matuojamos visq Zaidyniq dalyviq temperatiira.
10.6. LKSK aprUpins termometru, dalyviq ir Ziiirovq kDno temperattirai nustatyti, dezinfekciniu

skysdiu, kaukemis dalyviams, treneriams, komandos vadovams, teisejams ir sekretoriatui.

PASTABA, Zaidyniq organizatoriai pasilieka teisg keisti varzybas irjq programa, Zaidyniq vietoje
bus detaliau iSaiSkintos varZybq taisykl6s. Visais klausimais keiptis i varZybq vyriausiA teisejA.

