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TIKSLAS IR UZDAVINIAI

I .1 . Skatinti sveik4 gyvensene [vairaus amZiaus

gyventojq tarpe.

Kurti bendruomeneje sveiko Zmogaus [vaizdi, propaguojant fizi5kai aktyvq gyvenimo bud4 bei iSgarsinant
labiausiai savo sveikata besir[pinandius asmenis, klubus, kolektyvus ir mokslo istaigas.
1.3. Populiarinti kiino kultur4 Siauliq mieste.
1.2.

1.4. Skatinti Siauliq miesto gyventojus aktyviai dalyvauti masiniuose sporto renginiuose

l.5.l5siaiSkinti sportiSkiausius konkurso dalyvius, kurie atstovaus Siauliq miestq LR prezidento taures
finaliniame konkurse.

I

LAIKAS IR VIETA

,,Siauliq sveikuolis - 2016* vyks spalio 1 8 d. - spalio 21 d. testavimas vykdomas
Siauliq lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre, Daukanto g. 25. Testavimas atliekamas nuo 9 val. iki 13 val.
2.1 .Mero taures konkursas

III. DALYVIAI
3.1. Konkurse gali dalyvauti visi norintys, uZsiregistravg ir susipaZinp su konkurso nuostatais.

3.2. Visi dalyviai konkurse dalyvauja laisva valia ir prisiima vis4 su dalyvavimu susijusi4 (tame tarpe su
[vairiais sveikatos sutrikimais) rizikq. Kiekvienas uZsiregistravEs dalyvis sutinka su konkurso s4lygomis.
Organizatoriai neatsako uZ testavimo metu patirtas traumas. UZ nepilnamedius asmenis, dalyvaujandius renginyje
atsako jq tevai, globejai, mokytojai arba treneriai.
3.3. Dalyviai varZysis individualioje ir komandineje iskaitose. Komand4 sudaro ne daugiau l0 dalyviq.
Konkurso dalyvis gali atstovauti tik vienai komandai.
3.4. Konkurse gali dalyvauti Siauliq miesto gyventojai nuo l4 metq, a5tuoniolikoje amZiaus grupiq (moter6
vyrq): Testai dalyviams iki 70metq. I grupe: l4-15 metq; II-16-17;lll- 18-19; lY -20-24;Y -25-29; VI-30-34;

VII-35-39;VIII-40-44;lX-45-49;X-50-54;XI-55-59;XII-60-64;XIII-65-69;

Testai dalyviams nuo 70 metu: XIV

-

70-74;XV

-

75-79; XVI

IV.

- 80-84; XVII - 85-89; XVIII - 90 metq ir vyresni.

REGISTRACIJA

Norint dalyvauti konkurse iSankstine registracija privaloma.
4.2. Registracija vykdoma2016 m. spalio 10 11 d. el. pa5tu: sportasvisiems.siauliai@gmail.com.
Registruojantis bfitina nurodyti: komandos pavadinim4 dalyviq vardus ir pavardes bei gimimo metus.
4.1 .

-

4.3. Konkursas nemokamas.

v.

KONKURSO SALYGOS

5.1. Konkurse bus vertinamas dalyviq fizinis pajegumas ,,EUROFITO" (dalyviams
(dalyviams nuo 70 metq) fizinio pajegumo testais.

vr.

iki

70 metq) ir ,,EGREPA"

REZULTATU SUMAVIMAS

6.1. Visose amZiaus grupese nugaletojai nustatomi pagalmaZiausiai surinktqta5kq skaidiq, sudejus atskiruose
testuose uZimtq vietq taikus, kurie skiriami: pirma vieta I taikas, antra vieta - 2 taSkai, tredia vieta - 3 ta5kai ir t.t.,
paskutine vieta - tiek ta5kt5 kiek bus dalyvirt. Individualioje [skaitoje toje padioje amZiaus grupeje surinkus vienodai
ta5kq, aukitesne vieta bus skiriama dalyviui, kuris bus rungtyse uZemgs daugiau auk5tesniq vietq. Jei uZimtq vietq
skaidius sulampa, auk$tesne vieta grup6jp skiriama vyresnio amZiaus dalyviui. Iki l8 metq prieSingai, auk5tesnp
viet4 uZima jaunesnis dalyvis.
6.2. Atsisakius atlikti arba pradejus ir nebaigus pratimo, ne[skaitomi ir visq kitq atliktq pratimq rezu.ltatai.
6.3. Kornandineje [skaitoje kiekvienas komandos narys, dalyvavgs testavime, komandai duoda po vien4ta5k4.
6.4. Surinkrrs vipgode konrandiniq ta5kq skaidiU laimi komanda, turinti daugiau laureatq, jei lygiosios, bus
Lif.rima kiek - 2-qJrt,3-qjq ir t.t. vietq.
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7.1. Siauliq miesto Mero taure ,,Siaulitl sveikuolis
komandiniq ta5ku.

-

/l
2016* bus [teikta komandaisur.inkusiai

7.2. Pirmieji trys daugiausiai ta5kq surinkg moterys ir vyrai bus apdovanoti medaliais.
7.3. Apdovanojimai vyks 2016 spalio 27 d. 11 val. Siauliq lengvosios atletikos
(Daukanto e.25).

VIIL

ir

daugiausia

sveikatingumo centre

ORGAI\ZATORIAI

8.1 . Siaulirl lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras sportas visiems skyrius (S. Daukant o g.25, Siauliai).
8.2. Informacija teikiama tel. (841) 43 73 28, el. pa5tu: sportasvisierns.siauliai@gmail.com, internetiniame
puslapyj e : wrvw. len gvoj iatletika. lt ir FB paskyroj e : sportas visiems.

IX.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Kiekvienas dalyvis uZsiregistravgs sutinka jog renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas
nuotraukas bei filmuotq video medLiagq gali savo nuoZiDra ir be atskiro dalyviq sutikimo naudoti reklamos ir
rinkodaros tikslais.
9.2. Organizatoriai pasilieka teisg keisti konkurso taisykles pries tai nepraneSus dalyviams.

