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TINKLINIO TURNYRAS,, 4 x 4 ‘‘ 2017

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Skatinti tinklinio mėgėjus sistemingai sportuoti, organizuoti laisvalaikĮ ir populiarinti tinklinį.
1.2. Siekti doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, laikytis garbingos kovos ir kilnaus elgesio
principų.
II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Turnyrą organizuoja ir vykdo S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras.
2.2. Teisėjauja LTF licenciją turintys teisėjai.
2.3. Rungtyniaujama pagal oficialias FIVB salės tinklinio taisykles.
III. VIETA IR VYKDYMO LAIKAS
3.1. Turnyras vyks 2017 m. lapkričio 26 d.( sekmadienis) Kauno sporto halėje, Perkūno al.5, pradžia 9.00
val.
IV. TURNYRO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
4.1. Varžybos vykdomos 6 grupėse:
•
•
•
•
•
•

Moksleivių gr. iki 16 m. (mergaičių gr. ir berniukų gr.)
Nuo 17 m. iki 40 m.
( moterų gr. ir vyrų gr.)
40 m. +
( moterų gr. ir vyrų gr.)
Įmonių gr.
(galimos mišrios komandos)
Šeimų gr.
(3+1) ( 3-vienos šeimos)
Profesionalų gr.

4.2.Turnyre negali dalyvauti 2016-2017 ir 2017– 2018m. Lietuvos tinklinio aukščiausiosios ir pirmos lygos
žaidėjai, IŠSKYRUS PROFESIONALŲ GRUPĘ.
4.3.Turnyre rungtyniaujama 4 prieš 4. Žaidžiama iki 15 tšk.,15-tas taškas paskutinis (be 2 taškų skirtumo).
TINKLO AUKŠTIS-235 cm.

Komanda gali registruoti 4 ir daugiau žaidėjų, užpildžius paraišką. Mokestis komandai25, Eur
4.4. Turnyro sistema priklauso nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, turnyro organizatoriai pasilieka
teisę stabdyti registraciją, dėl pakankamo komandų kiekio.
4.5. Grupės nugalėtoja skelbiama komanda, surinkusi daugiausia taškų.
4.6. Už pergalę skiriami - 2 taškai, pralaimėjimas – 1 taškas; neatvykimas – 0 taškų.
4.7. Esant lygiam taškų skaičiui:
4.7.1. dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima komanda:
4.7.2. turinti didesnį pergalių skaičių;
4.7.3. turinti geresnius rezultatus tarpusavio susitikimuose;
4.7.4. turinti geresnį laimėtų- pralaimėtų rungtynių taškų santykį;
4.7.4. burtų traukimo tvarka.

4.7. Komanda, atvykusi į turnyrą, privalo registruotis sekretoriate.
4.8. Komandai neatvykus į turnyrą, užskaitomas techninis pralaimėjimas; žaidėjams starto mokestis
negrąžinamas.
4.9. Varžybų dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir tvarkingą aprangą.
4.10.Už sveikatos būklę ir asmeninius daiktus turnyro metu atsako patys turnyro dalyviai.
4.11.Turnyro metu budės medikas.
4.12.Turnyro dalyviai turės galimybę atsigaivinti mineraliniu vandeniu, pasinaudoti persirengimo
kambariais ir dušais.
V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS.
5.1. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami ne tik taurėmis ir medaliais, bet ir rėmėjų
įsteigtais prizais, o šeimos – specialiomis dovanomis.

