Patvirtinta:
direktoriaus isakymu

Akmends rajono sporto centro futbolo pirmenybiq

,,Vasaros lyga 2020u
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UZDAVINIAI
iarinti futbolo Laidimq;
2. ISaiSkinti geriausias komandas ir sportininkus;
J. Skatinti sistemingai sportuoti.
II. LAIKAS IR VIETA

l.

Popul

4. Pirmenybes vyks 2020 m.liepos - rugpj[dio men. Naujosios Akmenes miesto stadione adresu
V. Kudirkos 29A. Apie komandos dalyvavim4 pirmenybese informuoti tel.: 8 612 20911, 8 425
56807 arba el. p. sportocentras@akmene.lt.

III. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
5. VarZybas organizuoja ir vykdo Akmenes rajono sporto centras.
6. Vyriausias varZybq teisejas Eugenijus Jogminas.
7. Pirmenybes vykdomas 2 ratq sistema. Rungtyniq trukme 2x25 min.
8. Pirmenybes atviros ir kviediamos visos norindios komandos.
9. ZaidLiama 5x5. Leidliama registruoti 12 Laidejq. Papildoma registracija galirna iki
registruojandios komandos antro rato pradZios. Papildomo Zaidejo registracija 20 eurq, tadiau
komandos sudetis negali vir5yti LZ Laiddjq.
I 0.Visas kel iones i 5 I aidas apmoka si und ianti or ganizacija.
11. Pirmenybese galidalyvautisportininkai, kurie uZregistruotill iraukStesnese Salies futbolo
lygose. Rungtyniq metu aik5teje galiZaisti ne daugiau kaip du Laidejai, i5 kuriq vienas butinai
vartininkas, kurie atstovauja komand4 LFF II lygos ir auk5tesnes lygos pirmenybese.
12. Vardines komandq paraiSkas pateikti el.paStu sporlocentras@akmene.lt likus ne maZiau kaip

trirn dienom iki pirmenybiq pradZios.

IV.NUGALETOJU NUSTATYMAS
13. Komanda nugaletoja nustatoma pagal didZiausi4 surinktq taSkq sum4
(pergale - 3tSk., lygiosios 1t5k., pralaimejimas - 0 t5k., ).
Zemesnes vietos nustatomos:
pagal tarpusavio susitikimo rezultat4;
pagal imu5tq ivardiq skaidiq tarpusavio susitikimuose;
pagal ivardiq skirtumq visuose susitikimuose;
pagal imuSt4 ivardiq skaidiq visuose susitikimuose.

-
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V.

APDOVANOJIMAS

futbolo pirmenybiq ,,Vasaros lyga2020" komandq prizininkiq
dalyviai apdovanojami medaliais, komandos prizininkes apdovanojamos tauremis, geriausias
kiekvienos komandos Zaidejas, rezultatyviausias pirmenybiq Zaidejas,asnteniniais prizais.
15. Futbolo pirmenybiq ,,Vasaros lyga 2020" iSlaidos dengiarnos i5 Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto projekto, susijusio su sporto renginiq organizavimu
,,Judej imas sveikata" leSq.
14. Akmenes rajono sporto centro

