2015 METŲ KLAIPĖDOS MIESTO SENJORŲ

ATVIRŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ, SKIRTŲ
SENJORŲ METAMS KLAIPĖDOS MIESTE
PAŽYMĖTI
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2015 metų Klaipėdos miesto senjorų atvirų sporto žaidynių,
(toliau – Žaidynės) nuostatai (toliau – šie Nuostatai)
reglamentuoja Žaidynių organizavimo tikslą ir uždavinius, vietą
ir laiką, nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, dalyvavimo
sąlygas.

2.

Žaidynių tikslas – propaguoti sportą ir fizinį aktyvumą
kaip neatskiriamą asmenybės ugdymo priemonę, sveikatos
išsaugojimo šaltinį.

3.

Žaidynių uždaviniai:

3.1. suteikti galimybę senjorams sportuoti visiems prieinamose,
sveikatos bei pasiruošimo lygį atitinkančiose sporto šakose.
3.2. suteikti galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, padėti susirasti
naujų bendraminčių ir draugų.

II. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI
8.

Žaidynėse dalyvauja senjorai sulaukę 60 metų (badmintono,
teniso, stalo teniso sporto šakose grupėse: 55 – 60 metų ir virš
60 metų) vyrai ir moterys, masinėse mankštose ar programose
(masiniai šokiai, aerobinė mankšta, šiaurietiškas vaikščiojimas,
keliautojai pėsčiomis, futbolo kamuolio smūgiavimas į taikinius
(varžybų programa ir grafikas pateikiamas priede Nr. 1) gali
dalyvauti ir šeimos nariai įskaitant vaikaičius.
9. Žaidynės yra atviros, jose gali dalyvauti svečiai iš aplinkinių
rajonų, miestelių, gyvenviečių.
10. Dalyviai gali dalyvauti keliose programos sporto šakose,
atsižvelgdami į varžybų laiką.
III. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
11. Sporto žaidynėse nustatomos:
11.1. kiekvienos sporto šakos individualiųjų ir komandinių rungčių
dalyvių, prizinės ir visos kitos vietos (nustatoma per sporto šakos
varžybas).
11.2. masinių mankštų, šokių dalyviai apdovanojami atminimo
medaliais už dalyvavimą.
11.3. varžybinių sporto šakų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami
medaliais visi kiti atminimo medaliais.
11.4. visose sporto šakose bus įsteigtos nominacijos – prizai (pvz.
nominacija – prizas „Taiklioji ranka“).

3.3. suteikti dalyviams , jų šeimų nariams teigiamų emocijų.
3.4. išmokti įvertinti savo fizinę bei emocinę būklę.
4.

Žaidynių vykdymui vadovauja darbo grupė sudaryta iš
biudžetinių ir viešųjų sporto įstaigų vadovų, Sporto ir kūno
kultūros skyriaus specialistų bei Žaidynių teisėjų kolegijos.
Atskirų sporto šakų varžybas vykdo sporto šakų klubai,
biudžetinės ir viešosios sporto įstaigos.

5.

Žaidynių vykdymą ir aprūpinimą sporto inventoriumi
koordinuoja BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras.

6.

Žaidynės vykdomos 2015 m. birželio mėn. 12-13 dienomis
Klaipėdos miesto sporto bazėse, viešose erdvėse, parkuose.

7.

Varžybų vietas nustato darbo grupė.

SENJORŲ METAI

IV. REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO SĄLYGOS
12. Dalyviai turi žinoti savo sveikatos būklę leidžiančią dalyvauti
vienoje ar kitoje sporto šakoje. Dalyviai rungtyniaujantys
intensyvesnio krūvio sporto šakose turės pasirašyti žiniaraštyje,
kad žino savo sveikatos būklę ir atsako už savo sveikatą.
13. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma nuo 2015-06-01 d. iki
2015-06-12 d. elektroniniu paštu sporto.r@balticum-tv.lt arba
telefonu (46) 31 50 93. Registruotis bus galima ir varžybų vietose
likus valandai iki varžybų pradžios.
Smulkesnė informacija teikiama telefonais (46) 31 50 93, (46) 40 17 22.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Žaidynių renginiai ir dalyvavimas jose vyksta nemokamai.
15. Žaidynių organizatorių partneris - Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuras. Įstaigos specialistai, pagrindinėse renginių
vietose, norintiems testuos ir įvertins dalyvių sveikatos būklę.

Klaipėdos mieste

2015 METŲ KLAIPĖDOS MIESTO SENJORŲ ATVIRŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ, SKIRTŲ SENJORŲ METAMS KLAIPĖDOS MIESTE PROGRAMA IR GRAFIKAS

2015 m. birželio 12-13 d.
Eil.
Nr.

Renginiai, sporto šakos

12 d.
Penktadienis.
Valanda

13 d.
Šeštadienis.
Valanda

Sporto bazės, adresas

12:00

Sporto rūmai dariaus ir Girėno g. 10

10:00 - 18:00

Specializuota badmintono sporto salė, Burių g. 5, Melnragė

10:00 - 15:00

Kėglių ir bilijardo baras „Smūgis“ H. Manto 84 (Studlendas)

10:00 - 16:00

Miesto centrinis stadionas, Sportininkų g. 46, Dirbtinės dangos aikštė.

1.

Žaidynių atidarymas (įvairių stilių šokių parodomosios
programos, dalyvių įtraukimas)

2.

Badmintonas

3.

Biliardas

4.

Futbolas (kamuolio smūgiavimas į uždarytus vartus su
skylėmis – renkami taškai (esant poreikiui rungtynės 7X7)

5.

Krepšinis (baudų ir tritaškių metimo varžybos (esant poreikiui
rungtynės 3x3)

10:00 - 15:00

Kūno kultūros ir rekreacijos centro žaidimų sporto salė, Taikos pr. 61 a

6.

Keliautojų sportas (pėsčiomis)

11:00 - 14:00

Prie Klaipėdos estrados, Liepojos g. 1

7.

Kėgliai

14:00 – 18:00

Kėglių baras „Smūgis“, H Manto 84 (Studlendas)

8.

Plaukimas (įveikti nuotolį 50 m. 100 m.)
(esant poreikiui pasiruošusių dalyvių varžybos)

10:00 - 13:00

„Gintaro“ sporto centro plaukimo baseinas, S. Daukanto g. 29

9.

Smiginis

10:00 - 18:00

Neptūno ir Dragūno sporto salė Taikos pr. 61 A

10.

Lengvoji atletika (metimai tikslumui palengvintais įrankiais)

12:00

Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46

11.

Stalo tenisas

10:00 - 17:00

Stalo tenisas – specializuota salė S. Daukanto 24

12.

Sportinė žūklė

11:00 - 18:00

Krantinė nuo perkėlos link jūrų muziejaus, Smiltynė

13.

Šaudymas pneumatinias ginklais

10:00 - 14:00

Taikos pr. 141 prekybos centras BIG2, šaudymo tyras

14.

Šaškės

10:00 - 16:00

Šviesos g. 3 UAB „Rekseda“ ( buvęs aklųjų ir silpnaregių kombinatas

15.

Šachmatai

9:00 - 17:00

Viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijų centras, Naujojo Sodo g. 1

16.

Šiaurietiškasis ėjimas

10:00 - 12:00

Prie Klaipėdos estrados, Liepojos g. 1

17.

Tenisas

9:00 - 14:00

Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno „Vilties“ teniso
aikštynas, Savanorių g. 4 Dviračių treko teniso kortai Kretingos g. 38

18.

Tinklinis

10:00 - 16:00

Specializuota tinklinio sporto salė, Pilies g. 2

19.

Tinklinis - paplūdimio 3X3

11:00 - 16:00

Melnragės II paplūdimys

20.

Irklavimas ir baidarių - kanojų irklavimas

10:00 - 14:00

Klaipėdos irklavimo centras, Gluosnių g. 8

21.

Kitos sporto atrakcijos (kastingas - blizgės metimas tikslumui,
žongliravimas kamuoliais ir t.t.)

Atidarymo
metu

Centrinis stadionas Sportininkų g. 46

17:00 - 19:00
14:00 - 19:00

16:00 - 19:00

9:00 - 17:00

