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        PATVIRTINTA:                                                                                              

       Lietuvos tinklinio federacijos 

        2020 m. liepos mėn. 16 d. VK nutarimu Nr. 122 

          

         

2020 m. Lietuvos jaunučių U-14, jaunių U-16, jaunimo U-18, jaunimo U20 

paplūdimio tinklinio čempionatų 
 

N U O S T A T A I 
 

I.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Išaiškinti Lietuvos jaunučių U-14, jaunių U-16, jaunimo U18, jaunimo U20  paplūdimio tinklinio 

čempionatų (toliau – čempionatas) nugalėtojus ir prizininkus. 

2. Populiarinti paplūdimio tinklinį jaunimo tarpe. 

 

II.VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI 

 

1.  Čempionatą organizuoja ir jam vadovauja LTF. 

2.  Lietuvos tinklinio federacijos (toliau – LTF) Vykdomasis komitetas (toliau – VK) nustato 

čempionato vykdytojus. 

III.DALYVIAI 

 

1. Čempionato dalyvių vaikinų ir merginų amžius čempionato vykdymo metais: U20 – jaunesni nei 20 

metų (t.y. 2001 m.g. ir jaunesni), U18 - jaunesni nei 18 metų (t.y. 2003 m.g. ir jaunesni), U16 - jaunesni nei 

16 metų (t.y. 2005 m.g. ir jaunesni)  U14 - jaunesni nei 14 metų (t.y. 2007 m.g. ir jaunesni).  

2. Čempionatas vykdomas, jei varžybose dalyvauja ne mažiau kaip keturių skirtingų miestų/rajonų 

komandos atskirai merginų ir vaikinų grupėse. Dalyvių skaičius čempionate yra neribojamas. Čempionate 

gali dalyvauti miesto, rajono sporto mokyklos ar sporto klubai bei privatūs klubai. 

3. Komandą gali sudaryti tik tos pačios sporto mokyklos/centro auklėtiniai, kurie yra tarifikuojami 

toje sporto mokykloje.  

4. Sporto klubų ar privačių klubų auklėtiniai čempionate dalyvauja už savo organizaciją. 

5. Išimtinais atvejais LTF gali leisti dalyvauti komandai, kurią sudaro bent vienas iš žaidėjų, kuris 

priklauso/nepriklauso jokiai sporto mokyklai ar klubui arba jo sporto mokykla ar klubas deleguoti pilnos 

komandos neturi galimybės. Tokiu atveju reikalingas abiejų sportininkų trenerių sutikimas tokios komandos 

sudarymui, kuris čempionato organizatoriui pateikiamas komandos registracijos metu. 

6. Komandos sudėtis: du žaidėjai ir komandos vadovas - treneris. 

7. Komandai vadovauti, būti prie komandos žaidimo metu ir teikti taktinius ir techninius patarimus gali 

tik registracijos paraiškoje įrašytas komandos vadovas – treneris.   

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

 

1. Čempionato vykdymo datą nustato LTF VK pagal patvirtintą LTF varžybų kalendorių, paskelbiant 

šią informaciją oficialiame LTF internetiniame puslapyje ir LTF ,,facebook“ paskyroje. 

2. Apie čempionato vykdymo vietą, teisėjų kliniką ir varžybų pradžią informuojama atskiru pranešimu.  

 

V. ETAPŲ VYKDYMO SISTEMA 

 

1. Šių nuostatų nenustatytais atvejais vadovaujamasi oficialiomis FIVB paplūdimio tinklinio 

taisyklėmis. 

2. Čempionato varžybų vykdymo sistemą, suderinęs su LTF, parenka varžybų vyr. teisėjas, atsižvelgęs 

į užsiregistravusių komandų skaičių. Sudaryta čempionato vykdymo sistema oficialiai skelbiama likus 2 d.d. 

iki varžybų pradžios. 

3. Komandų paskirstymas vykdomas prioriteto tvarka: 
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3.1. Vadovautis komandų reitingais (jei tokie yra), 

3.2. burtų keliu (siekiama, kad tos pačios mokyklos komandos nesusitiktų I-ame varžybų 

etape/rate. 

4. Pasikeitus komandų dalyvių skaičiui čempionate ar jo etape, LTF pasilieka teisę keisti varžybų 

pravedimo sistemą ir vykdymo dienų skaičių, prieš tai informavus užsiregistravusių komandų vadovus ar 

trenerius. 

 

VII. BENDRIEJI PUNKTAI ČEMPIONATAMS 

  

1. Čempionatas ar etapai gali vadintis vykdytojo, klubo ar rėmėjų vardais. Apie tai reikia informuoti 

LTF. 

2. Reitingo taškai po čempionato ir/ar jo etapo varžybų:  

 
Užimta 

vieta 

Reitingo taškai – LTF 

(komandai/žaidėjui) 

1 50/25 

2 46/23 

3 42/21 

4 38/19 

5-8 32/16 

9-16 24/12 

17-24 18/9 

25-32 12/6 

Q 4/2 

 

3. Į čempionato ir/ar jo etapo pagrindines varžybas LTF gali skirti ne daugiau kaip vieną “laisvą kortą”. 

4. Tinklo aukštis ir aikštelės dydis varžybų metu: 

 U-20 jaunimo vaikinų grupėje tinklo aukštis – 243 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 

 U-20 jaunimo merginų grupėje tinklo aukštis – 224 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 
● U-18 jaunimo vaikinų grupėje tinklo aukštis – 243 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 
● U-18 jaunimo merginų grupėje tinklo aukštis – 224 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 
● U-16 jaunių vaikinų grupėje tinklo aukštis – 235 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 

● U-16 jaunių merginų grupėje tinklo aukštis – 220 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 

● U-14 jaunučių vaikinų ir merginų tinklo aukštis – 215 cm. Aikštelės dydis – 8 x 16 m. 

  

VIII. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

1. Organizacijos, norinčios dalyvauti Lietuvos jaunimo U20 ir/ar jaunimo U18 ir/ar jaunių U-16 ir/ar 

jaunučių U14 paplūdimio tinklinio čempionate prieš čempionato ar jo etapo varžybas, bet net ne vėliau 

kaip 5 d.d. iki varžybų vykdymo dienos, privalo užregistruoti komandas prioriteto mažėjimo tvarka per 

LTF pateiktą atitinkamo etapo internetinę paskyrą. 

2. Varžybų dieną, registracijos metu, klubo/sporto mokyklos/centro atsakingas asmuo, privalo pateikti 

etapo vyr. teisėjui komandos (sportininkų) asmens dokumentą, dalyvių aprangas, medicinines pažymas 

(tinka ir el-versija), kurios yra patvirtintos gydytojo. Nepateikus šių dokumentų ir aprangų komandai 

neleidžiama dalyvauti  čempionate ar jo etape. U14 amžiaus grupėje teikti aprangų nereikia. 

3. Čempionato pagrindinių varžybų komandos startinis mokestis yra 10 EUR. Startinis mokestis 

privalo būti sumokėtas 5 d.d. dienos iki varžybų pradžios, naudojantis ,,paysera“ mokėjimų platforma, 

nuorodą mokėjimui rasite užėję į LTF internetinį puslapyje (mokėjimo nurodyme pažymėti - už kurią 

organizaciją ir už kurią komandą daromas mokėjimas). Tik sumokėjusi startinį mokestį ir pateikusi visus 

reikiamus dokumentus komanda registruojama į čempionato dalyvių sarašą. 
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4. Komandos, kurios užsiregistravo pažeidžiant šių nuostatų III skyriaus 3 p., 4 p. ir 5 p. čempionate 

nedalyvauja ir sumokėtas startinis mokestis negrąžinamas. 

5. Komandų registracijos laikas varžybų vietoje bus skelbiamas atskiru pranešimu. 

6. Komandai užsiregistravusiai čempionate, pateikusiai paraišką, tačiau neatvykusiai į varžybas 

startinis mokestis nėra grąžinamas. Komanda neatvykusi į varžybas trijų dienų bėgyje po čempionato etapo 

pabaigos turi pateikti medicininę pažymą ar kitą dokumentą pateisinantį neatvykimo priežastį el. pašto 

adresu: info@ltf.lt. Komanda neatvykusi į varžybas be pateisinančios priežasties privalo sumokėti 50 EUR 

baudą į LTF sąskaitą: Įm. kodas 191910175,  adresas: Žemaitės 6, Vilnius  Sąskaitos Nr. 

LT727300010002452666, Bankas Swedbank per 5 d.d. nuo čempionato etapo pabaigos. 

 

VII. TEISĖJAVIMAS 

 

1. Čempionato vyr. teisėją skiria LTF teisėjų kolegijos pirmininkas. 

2. Iki varžybų pusfinalio rungtynes teisėjauja prieš tai vykusių rungtynių pralaimėjusios komandos 

žaidėjai. 

3. Nuo pusfinalio rungtynių teisėjauja varžybų vyr. teisėjo paskirti teisėjai, išskyrus U-14 amžiaus 

grupės čempionatą, kuriame sportininkai teisėjauja viso čempionato metu. 

4. Varžybų vykdymo išlaidas (vyr. teisėjas, teisėjai, sekretorės) finansuoja LTF. 

5. Pasibaigus čempionatui vyr. teisėjas LTF privalo pateikti varžybų rezultatus ne vėliau kaip per 1 

dieną.Varžybų rezultatai teikiami el. adresais: info@ltf.lt ir komunikacija@ltf.lt.  

 

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

1. Visus ginčus iškilusius rungtynių metu sprendžia vyr. tiesėjas varžybų vietoje. 

 

IX. PROTESTŲ PADAVIMO TVARKA 

 

1. Paduodanti protestą komanda įmoka 150 EUR  mokestį. Jei protestas patenkinamas - pinigai 

grąžinami. 

2. Protestus nagrinėja ir sprendimus priima LTF. Protestų padavimo terminas ne ilgiau kaip 2 valandos 

pasibaigus varžyboms. 

 

X. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

 

1. Komandų kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos. 

2. Komandų žaidėjai U20, U18 ir U16 amžiaus čempionatuose privalo dėvėti vienodos spalvos ir 

stiliaus aprangą su Nr. 1 ir 2, pažymėtais ant krūtinės ir nugaros. Komandos neturinčios vienodos aprangos 

pagal reikalavimus čempionate dalyvauti negali. 

3. Komandų žaidėjams U14 amžiaus čempionatuose rekomenduojame dėvėti vienodos spalvos ir 

stiliaus aprangą su Nr. 1 ir 2, pažymėtais ant krūtinės ir nugaros. 

4. Jeigu varžybų organizatoriai pateikia savo marškinėlius, komandos privalo juos dėvėti viso 

čempionato ar jo etapo metu. Ši nuostata galioja visų amžiaus grupių čempionatuose. 

5. Žaidžiama  “Mikasa” VLS 300  kamuoliais. 

 

XI. APDOVANOJIMAI. 

 

1. Jei čempionatas susideda daugiau nei iš vieno tapo, etapų (išskyrus finalinį) nugalėtojai, prizininkai 

ir jų treneriai apdovanojami komandiniu diplomu. 1-os vietos nugalėtojai – taurėmis. Rėmėjų prizais, jei 

tokie yra įsteigti. 

2. Čempionato ar jo finalinio etapo nugalėtojai, prizininkai ir jų treneriai apdovanojami LTF medaliais 

ir komandiniu diplomu. Čempionai – taurėmis. Rėmėjų prizais, jei tokie yra įsteigti. 

3. Išrinkti čempionato ar jo etapų geriausi teisėjai apdovanojami atminimo prizais.  
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 XII. PAPILDOMOS SĄLYGOS. 

 
1. Čempionate ar jo etape, gali dalyvauti komandos iš užsienio šalių. Šiuo atveju oficialūs Lietuvos 

jaunimo U20, jaunimo U18, jaunių U16, jaunučių U14 čempionato rezultatai fiksuojami, skaičiuojant 

reitingo taškus tik Lietuvos komandoms, neįvertinant užsienio komandų užimtų vietų. 

 

 

 

 

 


