TVIRTINU:
Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos
pirmininkas Algimantas Bluškis
2010 m. sausio 14 d.

III – OJO BOULINGO TURNYRO,
SKIRTO TARPTAUTINEI MUITINIŲ DIENAI PAMINöTI,
NUOSTATAI

I. TURNYRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Puosel÷ti tradiciją – sporto ir pramoginiais renginiais pažym÷ti Tarptautinę muitinių dieną, pl÷sti
bendradarbiavimą ir draugiškus ryšius, propaguoti aktyvų poilsį, turiningą laisvalaikio praleidimą,
palaikyti draugiškus ryšius tarp Lietuvos muitin÷s bei kolegų iš kitų muitinei giminingų asociacijų
pareigūnų, darbuotojų ir jų šeimų narių.
2. Išaiškinti paj÷giausias boulingo komandas ir žaid÷jus moterų, vyrų ir vaikų tarpe.
II. VADOVAVIMAS, VIETA, LAIKAS IR APRŪPINIMAS
3. Boulingo turnyrą organizuoja ir vykdo Vakarų Lietuvos muitininkų asociacija.
4. Turnyro vyriausias teis÷jas Alvydas Nemura, sekretorius-organizatorius Gintautas Buvarskis.
5. Boulingo turnyras vyks 2010 m. sausio 30 d. Klaip÷doje, viešbučio „Klaip÷da“ priestate „K“ (Naujojo
sodo g.1) „HONOLULU“ klubo boulingo sal÷je. Turnyro pradžia 12.00 val.
6. Turnyro dalyviai:
a) VLMA, Tarptautin÷s policijos asociacijos Lietuvos skyriaus VSAT PAR ir Klaip÷dos
policijos mokyklos poskyrių nariai,
b) Lietuvos muitin÷s esami ir buvę pareigūnai bei darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis,
c) jų šeimų nariai.
7. Turnyro dalyvio registracijos mokestis asmeniui – 20 Lt, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos
nariams – 10 Lt. Vaikai iki 16 m. nuo registracijos mokesčio atleidžiami.
8. Turnyre gali dalyvauti tiek komandos, tiek pavieniai asmenys, nesusibūrę į komandas. Šie asmenys
pakartotin÷s registracijos metu, turnyro organizatorių burtų keliu bus suskirstyti į mišrias komandas,
kurios turnyre taip pat gal÷s kovoti d÷l komandinių prizų. Paraiškas dalyvauti turnyre būtina pateikti
iki 2010 m. sausio 26 d. elektroniniu paštu info@vlma.lt. arba telefonu 8 687 59 171. Paraiškose
būtina nuodyti dalyvių vardus ir pavardes, komandos, kuriai atstovauja, pavadinimą bei jos kapitoną.
9. Pakartotin÷s dalyvių ir komandų registracijos, registracijos mokesčių mok÷jimo, burtų traukimo
pradžia 2010 m. sausio 30 d. 11.30 min., t. y. prieš turnyro pradžią boulingo sal÷s hole (žr. 5 p.).
10. Asmenys, nepateikę paraiškų šių nuostatų 8 p. nustatyta tvarka, v÷liau registruojami nebus.
III. TURNYRO TAISYKLöS
11. Varžybose gali dalyvauti komandos ir pavieniai dalyviai. Komanda sudaroma iš penkių dalyvių
(nepriklausomai nuo moterų ar vyrų skaičiaus). Vaikai iki 16 m. amžiaus į komandas neskirstomi.
12. Viename takelyje žaidžia viena komanda sudaryta iš penkių dalyvių. Takelių skaičius bus nustatytas
po paraiškų padavimo termino pabaigos.
13. Žaidimo takeliai ir žaid÷jų eiliškumas nustatomi burtų būdu.
14. Varžybos vyks dviem etapais:
a) komandin÷s varžybos,
b) vaikų iki 16 m. varžybos.
15. Komandinių varžybų dalyviai žais po du kartus, kurių rezultatai sumuojami.

16. Atskirai d÷l nugal÷tojo vardo moterų ir vyrų grup÷se varžomasi nebus. Čia rezultatai bus fiksuojami iš
komandinio žaidimo kiekvienam dalyviui asmeniškai.
17. Vaikams iki 16 metų amžiaus (mergait÷s ir berniukai į atskiras grupes nebus skirstomi) atskirai bus
pravedamas vienas žaidimo ratas. Į jį žaid÷jai bus suskirstyti burtų keliu.
18. Turnyro nugal÷tojai individualiose varžybose išaiškinami sumuojant dviejuose komandiniuose
žaidimuose pasiektus rezultatus, o absoliučiai geriausio pasiekto rezultato nugal÷tojas nustatomas
pagal vieno (s÷kmingiausio) žaidimo rezultatą.
19. Pasibaigus varžyboms bus skiriamas laikas neįskaitiniams „paguodos“ žaidimams.
20. Vienai komandai bus skiriamas vienas boulingo takelis. Komandą sudaro penki žaid÷jai (kapitonas ir
keturi nariai).
21. Komanda, kuri pasieks geriausią rezultatą taps nugal÷toja.
22. Jeigu dviejų ar daugiau geriausių komandų rezultatai lygūs, laim÷toja nustatoma pagal „straikų“ kiekį.
Jei ir šis rezultatas lygus, komandos daro po vieną metimą. Šiuo atveju po vieną metimą atlieka visi
komandos dalyviai. Šiame žaidime geriausią rezultatų pasiekusi komanda bus skelbiama nugal÷toja.
Analogiškas žaidimas gali būti pravedamas išaiškinant 3 vietos komandą ar nustatant asmeninį
rezultatą moterų ir vyrų vienetuose.
23. Pasibaigus varžyboms, vyks nugal÷tojų apdovanojimas, varžybų rezultatų aptarimas, neformalus
bendravimas.
IV. APDOVANOJIMAI
24. Turnyro nugal÷tojai ir prizininkai moterų, vyrų ir vaikų tarpe apdovanojami VLMA įsteigtais prizais
ir diplomais. Žaid÷jas, atskirai moterų ir vyrų tarpe, pasiekęs absoliučiai geriausią rezultatą turnyre,
apdovanojamas atskiru VLMA prizu ir diplomu.
25. Geriausia turnyro komanda apdovanojama VLMA įsteigta taure, piniginiu prizu ir diplomu, o II ir III
vietos laim÷tojos – piniginiais prizais ir diplomais.
26. Turnyro piniginis prizinis fondas komandoms 300,00 Lt.
V. TURNYRO FINANSAVIMAS
27. Visas turnyro organizacines išlaidas pagal patvirtintą sąmatą apmoka Vakarų Lietuvos muitininkų
asociacija.
28. Dalyvių registracijos mokesčiai skiriami turnyro priziniam fondui bei kitoms išlaidoms padengti.
29. Kitas išlaidas, nesusijusias tiesiogiai su varžybomis (kelion÷s, maitinimosi ir pan.) apmoka patys
dalyviai.
30. Komandos ar pavieniai dalyviai, kurie į turnyrą atvyks iš kitų Lietuvos miestų ir pageidauja
Klaip÷doje ar kitame Baltijos pajūrio mieste likti visam savaitgaliui, d÷l pagalbos apsirūpinant
nakvyne gali kreipti į VLMA pirmininką elektroniniu paštu algimantas.bluskis@gmail.com arba
telefonu 8 698 03 613.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Boulingo turnyro dalyvių šeimų nariai ar draugai, kiti pareigūnai ir darbuotojai, kurie turnyre
dalyvaus tik steb÷tojų ir palaikančiųjų dalyvius teis÷mis, registruotis neprivalo ir registracijos
mokesčio nemoka.
32. Atsižvelgiant į aplinkybes (turnyre dalyvauti užsiregistravusių dalyvių skaičių), Boulingo turnyro
organizatoriai, gali koreguoti turnyro vykdymo tvarką apie tai informuojant visus dalyvius prieš
prasidedant turnyrui.

