TURNYRO NUOSTATAI
VILNIAUS „RYTO“ organizacija kviečia visus krepšinio mylėtojus naująjį VILNIAUS „RYTO“ komandos
sezoną krepšinio aikštelėje pradėti kartu.
TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Renginio data: 2020 m. rugsėjo 20 d. (sekmadienis)
Laikas: 10 val.
Vieta: Laisvalaikio ir sporto aikštyne prie BALTOJO tilto Vilniuje (Upės g. 9, Vilnius 09308).
Komandų registracija: Registracija vykdoma iki 2020 m. rugsėjo 17 d. 21 val. elektroniniu būdu
užpildant registracijos formą. Registruojamos tik komandos (3-4 dalyviai). Varžybų tvarkaraštis bus
paskelbtas rugsėjo 19 d. 10 val.
Registracijos nuoroda: https://forms.gle/VeK2wKsu1zfFkgKq8
TURNYRO DALYVIAI
Turnyre gali dalyvauti visi krepšinio mėgėjai, suskirstyti pagal amžiaus grupes.
Susidarius 6-ioms ir daugiau mergaičių komandoms, bus vykdoma atskira merginų grupė.
Amžiaus grupės:

U-8 (gimę 2012 m ir vėliau)
U-10 (gimę 2010 m ir vėliau)
U-12 (gimę 2008 ir vėliau)
U-14 (gimę 2006 ir vėliau)
U-16 (gimę 2004 ir vėliau)
U-18 (gimę 2002 ir vėliau)
19-os ir vyresni (gimę 2001 ir anksčiau)

Turnyre negali dalyvauti žaidėjai, praeitame krepšinio sezone žaidę LKL, NKL ir užsienio lygose.
Visi turnyro dalyviai gaus išskirtinius turnyro marškinėlius.

TURNYRO VARŽYBŲ SISTEMA
Varžybos bus vykdomos pogrupiais, kiekvienai komandai sužaidžiant ne mažiau 2-3 varžybas bei
dalyvaujant turnyro konkursuose. Turnyro dalyviai registruojami FIBA reitingavimo platformoje.
Turnyre dalyviai ne tik žais, tiesiogiai bendraus su RYTO komanda, bet ir galės susigrumti mini
konkursuose su RYTO žaidėjais bei treneriais.
Turnyro varžybose teisėjaujama vadovaujantis turnyro taisyklėmis, parengtomis pagal oficialias FIBA
3x3 taisykles.
TURNYRO STARTINIS MOKESTIS
Iki rugsėjo 10 d. vienam komandos dalyviui - 15 EUR, nuo rugsėjo 11d. iki rugsėjo 17 d. - 20 EUR
vienam komandos dalyviui.
MOKĖJIMO INFORMACIJA:
VŠĮ KK PERLAS
Įmonės kodas: 301734224
Sąskaitos nr.: LT333020020000000692
Bankas: PERLAS FINANCE UAB
Mokėjimo paskirtyje nurodyti komandos pavadinimą ir amžiaus grupę.
Komandos registracija patvirtinama sumokėjus komandos starto mokestį.
TURNYRO APDOVANOJIMAI
Varžybų ir konkursų nugalėtojų lauks RYTO varžybų bilietai, sezoniniai abonentai, solidūs rėmėjų
prizai. PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS: kelionė į FIBA ČEMPIONŲ LYGOS turnyro rungtynes su „RYTO“
komanda.
TURNYRO INFORMACIJA
Visa informacija skelbiama rytasvilnius.lt, vilniauskm.lt ir BC RYTAS bei Vilniaus krepšinio mokyklos
socialiniuose tinkluose.
FB renginys: https://www.facebook.com/events/938353233310343/
Daugiau informacijos apie turnyrą el.p. 3x3info@vilniauskm.lt, tel. nr. +37068620277
TURNYRO ORGANIZATORIAI
Rengėjas: VŠĮ PERLAS
Prie projekto prisideda VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS sporto projektai fizinio aktyvumo veiklai
skatinti, KK STATYBA, turnyro rėmėjai ir partneriai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Komandos dalyvių registracija, tai patvirtinimas, kad varžybų dalyvis yra sveikas ir gali dalyvauti
krepšinio varžybose. Varžybų metu dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę.
Turnyro organizatoriai pasilieka teisę, atsižvelgę į dalyvaujančiųjų renginyje komandų skaičių keisti
nuostatus.

