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,,EŽERŲ KRAŠTO TAURĖS“ VYRŲ RANKINIO VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

TIKLSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

1. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas per rankinio veiklas;. 

2. Sudaryti sąlygas  gyventojams sistemingai užsiiminėti fizinio aktyvumo veiklomis. 

3. Nuosekliai skatinti visų amžiaus grupių gyventojų sveiką gyvenseną, mėgėjų sportą ir 

bendrą fizinį aktyvumą 

 

II SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS  
 

 Varžybos vykdomos 2022 m. gegužės 29 d. Zarasų sporto centro sporto salėje (Pauliaus 

Širvio g. 7). Komandų registracija tel. 8 645 70504, arba elektroniniu paštu 

arunas.zavackas@zarasusc.lt iki gegužės 26 d. 17.00 val. 

  Varžybų pradžia 12.00 val. 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 
 

 Varžybose gali dalyvauti visi norintys rankinio mėgėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios 

vietos. Komandą sudaro 12 žaidėjų ir treneris (lydintis asmuo). Negali dalyvauti Lietuvos 

aukščiausioje lygoje dalyvaujantys žaidėjai. 

  Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos 

būklė tinkama. Už žaidėjų sveikatos sutrikimus varžybų metu organizatoriai neatsako. Kiekvienas 

dalyvis savo parašu vardinėje paraiškoje tvirtina, kad yra sveikas ir gali dalyvauti varžybose. 

 

IV SKYRIUS 

VYKDYMAS 
 

 Varžybos vykdomos dviem etapais. Pirmame etape visos keturios komandos rungtyniauja 

vieno rato taškų sistema Vieta grupės turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal oficialias IHF  taisykles. 

Antrame etape mažajame finale susitinka trečią ir ketvirtą vietą pirmame etape užėmusios 

komandos. Pirmą ir antrą vietą pirmame etape užėmusios komandos susitinka didžiajame finale dėl 

pirmos vietos. Rungtyniaujama pagal oficialias IHF rankinio taisykles. Rungtynių laikas – du 

kėliniai po 15 minučių. 

 Turnyras vykdomas įgyvendinant Zarasų sporto centro projektą ,,Sportas visiems renginiai 

Zarasų krašto bendruomenei“ SRF–SRO–2020-1-0036. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis. Komandų prizininkių žaidėjai 

apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Geriausi žaidėjai – atminimo prizais. 
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VI SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

 Komandų dalyvavimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija, arba patys 

žaidėjai. Apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas apmoka Zarasų sporto centras iš Sporto rėmimo 

fondo lėšų. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

               Informuojame, kad visuomenės informavimo tikslu varžybų metu bus fotografuojama, 

todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose. Šio renginio nuotraukos bus viešinamos interneto 

svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidos priemonėse, bei ataskaitoje Sporto rėmimo 

fondui   

 Informacija teikiama Zarasų sporto centre (P.Širvio g. 7), tel. 8 645 70504, elektroniniu 

paštu arunas.zavackas@zarasusc.lt , FB Arūnas Zavackas. Visą informaciją apie varžybas galima 

rasti Zarasų sporto centro internetinėje svetainėje: www.sportas.zarasai.lm.lt > Vykdomi renginiai  
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