
Turnyras vyks 2022 m. kovo 11 d. nuo 09:30 val. Palangos sporto centro arenoje Sporto g. 3 

Turnyro dalyviai yra skirstomi į šias grupes: 

1 grupė – U 12 (2009-2010 m. ir jaunesni) 

2 grupė – U 14 (2007 – 2008 m.) 

3 grupė – U16 (2005 – 2006 m.) 

4 grupė – U 18 (2004 – 2003 m.) 

5 grupė – Iki 30 metų 

6 grupė – virš 30 metų 

Varžybos vykdomos kovo 11 d. 9:30 val. Sporto g. 3, Palanga. Komandos sudėtis - trys žaidėjai. 

Komanda gali būti mišri. Komandose negali dalyvauti žaidėjai registruoti NKL, LKL 

regioninėse  ir moterų lygose. Varžybų taisykles žaidėjai gaus varžybų diena. 

Komandų registracija: 

• Komandų registracija vyks iki kovo 10 d. 14.00 val. Facebook paskyroje: 

Palangos sporto centras. Rungtynių tvarkaraščiai bus paskelbti turnyro dieną. 

• Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti 

necenzūrinių žodžių, jų trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos. 

• Komandos turi dėvėti vienodos spalvos ir vienodo dizaino marškinėlius. 

• Komandos bus užregistruotos turnyre, parašius visą informaciją apie komandą 

(dalyvius, komandos pavadinimą) Facebook asmeninėje žinutėje skirtoje 

Palangos sporto centrui ir atlikus bankinį pavedimą. 

 

4 ir 5 grupėje gali dalyvauti vienas vyresnis žaidėjas. 

• Dalyvavimo turnyre mokestis – 1,2,3, 4 grupė 5 eurai, 5,6 grupė 10 eurų. 

Registracijos mokestį perveskite gavėjui: Palangos sporto centras, Sąskaitos nr.: 

LT747180600000142483, (Langelyje „mokėjimo paskirtis“ BŪTINA nurodyti – 

„3x3 K11 (komandos pavadinimas)“). 

• Komanda yra patvirtiname turnyrui, gavus apmokėjimą. 

• Startinio mokesčio apmokėjimas galimas tik pavedimu į auksčiau nurodytą 

sąskaitą. Komandai neatvykus į turnyrą, atsisakius dalyvauti ar pasitraukus iš 

turnyro startinis mokestis nėra grąžinamas. 

 

Kita informacija: 

• Turnyro metu budės medicinos darbuotoja. Už sveikatos būklę ir galimybę 

dalyvauti turnyre bei paliktus be priežiūros daiktus turnyro metu atsako patys 

turnyro dalyviai. 



• Varžybų organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti žaidėjus ar komandas, jeigu: 

žaidžia neregistruoti žaidėjai, yra falsifikuoti dalyvių amžių įrodantys dokumentai 

ar komandos nariai grubiai pažeidžia sporto etikos ar elgesio normas. 

• Viso turnyro metu žaidėjai privalo turėti asmens dokumentus su nuotraukomis, 

kuriuose būtų nurodyta pilna gimimo data. Dokumentus komanda privalo pateikti 

sekretoriatui prieš varžybas (ne vėliau nei 30 min. iki rungtynių starto) Turėti 

bankinio pavedimo kopiją ir /ar kitokį patvirtinimą apie atlikta pavedimą. 

• Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama, o medžiaga bus naudojama 

turnyro viešinimo tikslais. 

• Už nepilnamečius dalyvius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai 

asmenys. 

• Prašome laikytis SAM rekomendacijų dėl COVID-19 plitimo grėsmės. 

Apdovanojimai: 

• Grupės prizininkams – atminimo medaliai 

• Rėmėjų dovanos ir prizai 
 


