PATVIRTINTA:
Lietuvos tinklinio federacijos
2020 m. gruodžio 04 d. VK nutarimu Nr. 128

2021 m. Lietuvos jaunių U-18, U-16 ir jaunučių U-14 uždarų patalpų
paplūdimio tinklinio čempionato
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Išaiškinti Lietuvos jaunių U-18, U-16, jaunučių U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionus ir
prizininkus.
2. Populiarinti paplūdimio tinklinį jaunimo tarpe.
II. VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI

1. Čempionatą organizuoja ir jam vadovauja LTF.
2. Varžybas vykdo uždarų patalpų paplūdimio tinklinio aikštynai, klubai, sporto mokyklos.
3. Varžybos vykdomos per papūdimio tinklinio sistemą - LTF renginiai.
III. DALYVIAI
1. Čempionato dalyvių vaikinų ir merginų amžius:
 U18 - 2003 metų gimimo ir jaunesni;
 U16 - 2005 metų gimimo ir jaunesni;
 U14 - 2007 metų gimimo ir jaunesni.
2. Čempionatas vykdomas, jei varžybose dalyvauja ne mažiau kaip po aštuonias komandas atskirai
merginų ir vaikinų grupėse iš skirtingų miestų ar rajonų sporto mokyklų, sporto klubų.
Dalyvių skaičius čempionato etape ribojamas pagal nuostatų VIII skyriaus 3 punktą.
3. Čempionate gali dalyvauti visi miesto, rajono sporto mokyklos ar sporto klubai bei privatūs klubai.
4. Komandą gali sudaryti ir ją atstovauti čempionate tos pačios sporto mokyklos ar sporto klubo
auklėtiniai, išskyrūs tuos atvejus, kai jungtinės komandos organizacijos raštiškai pritaria apie jungtinės
komandos registravimą dalyvauti čempionate.
5. Komandos sudėtis: du tos pačios lyties žaidėjai ir komandos vadovas - treneris.
6. 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. Čempionatas vykdomas 2021 m. sausio mėn. – 2021 m. balandžio mėn.
2. Etapų rungtynės žaidžiamos per vieną dieną, išskyrus finalinį etapą, kuris žaidžiamas per dvi dienas
(LTF gali pasilikti teisę keisti finalinių varžybų vykdymo dienų skaičių, priklausomai nuo
užsiregistavusių komandų skaičiaus jame).
3. Rungtynės žaidžiamos: šeštadieniais ir/arba sekmadieniais.
4. Registracijos, teisėjų klinikos bei varžybų pradžios laikas nurodomas atskiru, varžybų vykdytojų
pranešimu.
5. Visose amžiaus kategorijose U-18, U-16, U-14 varžybos vykdomos: I, II etapai + Finalinis etapas.
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V. ETAPŲ VYKDYMO SISTEMOS INFORMACIJA

1.

Lietuvos jaunių U-18, U-16 ir jaunučių U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempiono etapus
LTF rekomenduoja vykdyti dvejomis stadijomis per vieną dieną.
1 stadija – modifikuoti progrupiai (32, 24, 16, komandų. Pogrupiuose 4 komandos):

Pogrupiuose žaidžiama modifikuota sistema ir iš vieno laimėto seto iki 15 taškų (turi būti dviejų taškų
skirtumas):
 Pogrupio 1-oji komanda susitinka su pogupio 4-aja (rungtynės Nr. 1);
 Pogrupio 2-oji komanda susitinka su pogupio 3-ajį komanda (rungtynės Nr. 2);
 Rungtynių Nr.1 ir Nr. 2 komandos nugalėtojos susitinka tarpusavyje dėl 1-osios vietos grupėje;
 Rungtynių Nr.1 ir Nr. 2 komandos pralaimėtojos susitinka tarpusavyje dėl 3-osios vietos grupėje.
1 – 2 visų amžiaus grupių etapuose ir U14 finaliniame atape, komandos į pogrupius
paskirstomos burtų keliu.
2 stadija – vieno minuso lentelė (24, 16, 12 komandų):
Galimi vieno minuso lentelės būdai: iš pogrupių išeina visos komandos ir pagal reitingą pasiskirsto
vieno minuso lentelėje, išeina 1-3 komandos ir pagal reitingą pasiskirsto vieno minuso lentelėje arba
išeina 1-2 komandos ir pagal reitingą pasiskirsto vieno minuso lentelėje.
Rungtynių apytikslus laikas turnyro geriausiai vykdymo sistemai parinkti:
 Iš dviejų laimėtų setų (paplūdimio tinklinio rungtynės pagal FIVB taisykles vyrų grupėje) užima: 50
min.
 Iš dviejų laimėtų setų (žaidžiama iki 15 taškų, setuose turi būti dviejų taškų skirtumas) užima: 35
min.
 Iš vieno laimėto seto (žaidžiama iki 21 taško, sete turi būti dviejų taškų skirtumas) užima: 19 min.
 Iš vieno laimėto seto (žaidžiama iki 15 taškų, sete turi būti dviejų taškų skirtumas) užima: 14 min.
 Iš vieno laimėto seto (žaidžiama iki 11 taškų, sete turi būti dviejų taškų skirtumas) užima: 10 min.
PASTABA. Laikai tik preliminarūs, reikia numatyti rezervą bent jau valandą visos dienos rungtynėms.

2.

3.

Savo nuožiūra, pagal uždaro paplūdimio tinklinio aikštyno galimybes, klubas/sporto mokykla gali
pasirinkti sau tinkamiausią etapo vykdymo sistemą, informavęs apie savo pasirinkimą LTF. LTF
vykdymo sistemą pateikia tik finaliniam etapui, pagal kurią bus vykdomos finalinės varžybos.
VI. FINALINIO ETAPO VYKDYMO SISTEMA

1. Lietuvos jaunių U-18, U16 finalinio etapo rungtynių vykdymo sistema – pogrupiai (1 stadija) ir vieno
minuso sistema (2 stadija), ne daugiau kaip 16 komandų.

1.1. Į finalinį etapą patenka komandos pagal turimą LTF reitingą po 2 etapų;
1.2. Į finalinį etapą patekti skaičiuojami geriausi komandos pasiekti rezultatai per visus žaistus
etapus;
1.3.Komandų išdėstymas pogrupiuose (1 stadija):
16 komandų bus išdėstytos į 4 pogrupius po 4 komandas tokiu principu:
*Merginų ir Vaikinų komandos
A pogrupis

B pogrupis

C pogrupis

D pogrupis

Seed #1

Seed #2

Seed #3

Seed #4

Seed #8

Seed #7

Seed #6

Seed #5

Seed #9

Seed #10

Seed #11

Seed #12

Seed #16

Seed #15

Seed #14

Seed #13
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*Seed # 1 – Seed # 16, komandos pagal LTF reitingą po 2 etapų (skaičiuojami 2 geriausi
komandos pasiekti rezultatai per visus žaistus etapus)

Pogrupiuose žaidžiama modifikuota sistema ir iš vieno laimėto seto iki 15 taškų (turi būti dviejų taškų
skirtumas):
 Pogrupio 1-oji aukščiausią reitingą turinti komanda susitinka su pogupio žemiausia (t.y. 4) reitingą
turinčia komanda (rungtynės Nr. 1);
 Pogrupio 2-oji aukščiausią reitingą turinti komanda susitinka su pogupio 3-ajį reitingą turinčia
komanda (rungtynės Nr. 2);
 Rungtynių Nr 1 ir Nr. 2 komandos nugalėtojos susitinka tarpusavyje dėl 1-osios vietos grupėje;
 Rungtynių Nr 1 ir Nr. 2 komandos pralaimėtojos susitinka tarpusavyje dėl 3-osios vietos grupėje.
 Komandų turinčių tokį pat reitingo taškų skaičių vietos pogrupiuose nustatomos burtų keliu.
 4-asias vietas pogrupiuose užėmusios komandos pasidalina 13 - 16 vietas Lietuvos U-18 ir U-16
uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionate.

1.4.

Komandų išdėstymas ir kitos nuostatos 12 –os komandų lentelėje, vieno minuso sistemoje (2
stadija):
 1-asias vietas A, B, C, D pogrupiuose užėmusios komandos patenka tiesiai į antrąjį 12 –os
komandų lentelės turą, vieno minuso sistemoje.
 2-asias ir 3 asias vietas A, B, C, D pogrupiuose užėmusios komandos patenka į 12 –os komandų
lentelės pirmąjį turą, vieno minuso sistemoje.
 Atktintamosiose rungtynėse žaidžiama iš dviejų laimėtų setų iki 15 taškų (rezultataui esant 1:1,
žaidžiamas trečiasis setas iki 11 taškų, prieš trečiąjį setą turi būti traukiami burtai). Visų
žaidžiamų setų skirtumas turi būti du taškai. Atkrintamųjų rungtynių schema ir komandų
išsidėstymas:
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I - TURAS

II - TURAS

PUSFINALIAI

FINALAI

A1

D3

rungtynės # 5

rungtynės # 1

Laimėtojai rungtynių # 1

Laimėtojai rungtynių # 5

rungtynės # 9

C2

Laimėtojai rungtynių # 9

D1

B3

rungtynės # 6

rungtynės # 2

Laimėtojai rungtynių # 2

Laimėtojai rungtynių # 6

rungtynės # 12

A2

Auksas

C1

A3

rungtynės # 7

rungtynės # 3

Laimėtojai rungtynių # 3

Laimėtojai rungtynių # 7

rungtynės # 10

B2

Laimėtojai rungtynių # 10

B1

C3

rungtynės # 8

rungtynės # 4

Laimėtojai rungtynių # 4

Laimėtojai rungtynių # 8

Prlaimėtojai rungtynių # 9

rungtynės # 11

D2

Bronza

Prlaimėtojai rungtynių # 10

2. Lietuvos jaunučių U-14 finalinio etapo rungtynių vykdymo sistema:
2.1. Į Lietuvos jaunučių U-14 finalinį etapą gali registruotis visos norinčios dalyvauti etape komandos.
2.2. Lietuvos jaunučių U-14 finalinio etapo vykdymo sistemą parenka ir nustato LTF pagal
užsiregistravusių komandų skaičių jame.
VII. BENDRIEJI PUNKTAI VISIEMS ETAPAMS

1. 2021 m. Lietuvos U-18, U-16, U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatų etapai gali vadintis
vykdytojo, klubo ar rėmėjų vardais. Apie tai reikia informuoti LTF.

2. Visi etapuose surinkti komandų startiniai mokesčiai lieka etapo vykdytojui.
3. Reitingo taškai po etapo varžybų (taikoma tik U-18 ir U-16 amžiaus grupėse):
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Užimta

Reitingo taškai – LTF

vieta

(komandai/žaidėjui)

1

50/25

2

46/23

3

42/21

4

38/19

5-6

32/16

7-8

24/12

9-12

18/9

13-16

12/6

16-24

8/4

25-32

4/2

4. 2021 m. Lietuvos U-18, U-16, U14 čempionato finalinio etapo rezultatai yra komandų galutinės
užimtos vietos 2021 metų Lietuvos U-18,U-16, U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionate.

5. Užsiregistravusiai komandai, nedalyvavusiai be pateisinamos priežasties etapo varžybose, atimami 50
LTF (penkiasdešimt) taškų (taikoma tik U-18 ir U-16 amžiaus grupėse) ir visoms amžiaus grupėms
taikomas nuostatų 8 skyriaus 5 punktas. Pateisinama priežastimi komandai neatvykti į rungtynes gali
būti sąlygota force majeure aplinkybių veikimo, taip kaip jas nustato Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso taisyklės – „Atleidimas nuo atsakomybės esant (force majeure) nenugalimos jėgos
aplinkybėms“), autoįvykis (turi būti pristatyta organizatoriui policijos pažymos kopija). Paterisinama
priežastimi taip pat gali būti žaidėjo sergamumas (privaloma pateikti gydytojo pažymą). Transporto,
sporto salės neturėjimas, komandos žaidėjo dalyvavimas kitose rungtynėse nėra pateisinama priežastis.
6. Į finalinio etapo pagrindines varžybas LTF gali skirti ne daugiau kaip vieną “laisvą kortą” Lietuvos U-18
U-16 komandoms.
7. Tinklo aukštis varžybų metu:
 U-14 vaikų grupėje tinklo aukštis mergaitėms ir berniukams – 215 cm;
 U-16 jaunių grupėje tinklo aukštis mergaitėms – 220 cm., berniukams – 235 cm;
 U-18 jaunių grupėje tinklo aukštis merginoms – 224 cm., vaikinams – 243 cm.
VIII. ORGANIZACIJOS KOMANDŲ REGISTRACIJA
1. Organizacijos, norinčios dalyvauti U-18, U-16, U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionate,
prieš kiekvieną etapą, bet net ne vėliau kaip 2 d.d. iki varžybų vykdymo dienos, privalo
užsiregistruoti komandas prioriteto mažėjimo tvarka per LTF pateiktą atitinkamo etapo internetinę
paskyrą.
 Varžybų dieną, registracijos metu, klubas/sporto mokykla, turi pateikti etapo vykdytojui
žaidėjo/komandos sveikatos pažymą. Jeigu sveikatos pažyma yra įkelta į varžybų vykdymo sistemą,
su savimi jos turėti nereikia.
 Sumokėti komandos startinį mokestį per varžybų vykdymo sistemą - 20 eur. Dėl apmokėjimo
sąlygų ir terminų kreiptis į etapo vykdytoją, pateiktais nurodytais kontaktais, kurie bus pateikiami
atskiru pranešimu, patvirtinus čempionato vykdymo vietą. .
2. U-18,U-16, U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato etapo vykdytojas, prieš kiekvieną jo
vykdomą etapą, bet net ne vėliau kaip 1 d.d. iki varžybų vykdymo dienos, privalo pateikti LTF
užsiregistravusių komandų sąrašą.
3. Pasibaigus registracijai etapo organizatorius sudaro komandų patenkančių į etapo varžybas sarašą
(dalyvių) vadovaudamasis šiais principais:
3.1 Didžiausias vienos organizacijos komandų skaičius yra lygus etapo numatytų komandų skaičiaus ir
organizacijų skaičiaus dalmens sveikajai daliai.

5

4.
5.

3.2 Likusios laisvos vietos dalyvių saraše užpildomos imant po vieną komandą iš kiekvienos
organizacijos likusių komandų iki tol, kol visos laisvos vietos užpildomos.
3.3 Tuo atveju, kai į likusias vietas pretenduoja daugiau organizacijų nei yra vietų, tai traukiami burtai,
kurių organizacijų komanda patenka į dalyvių sarašą.
Komandos į etapus varžybų vykdymo sistemą paskirstomos burtu keliu (U-14 amžiaus grupėje ir
finaliniame etape), etapo vykdymo dieną.
Komanda neatvykusi į varžybas trijų dienų bėgyje po etapo pabaigos turi pateikti medicininę pažymą ar
kitą dokumentą pateisinantį neatvykimo priežastį adresu info@ltf.lt. Tokiu atveju sumokėtas startinis
mokestis bus užskaitytas sekančiam varžybų etapui, jei jis nėra paskutinis. Komanda neatvykusi į
varžybas be pateisinančios priežasties privalo sumokėti 50 EUR baudą per 5 d.d. nuo atitinkamo
varžybų etapo pabaigos, o sumokėtas startinis mokestis negrąžinamas. Dėl komandos žaidėjų ar sporto
klubo/mokyklos, kurie nesilaikė šio nuostatų punkto, tolimesnio dalyvavimo 2021 m. Lietuvos U-18, U16, U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionate sprendžia LTF VK.
IX. TEISĖJAVIMAS

1. Etapo vyr. teisėją skiria etapo vykdytojas.
2. Teisėjavimo tvarka 1 – 2 etapuose:

Rungtynėms teisėjauja prieš tai vykusių rungtynių laimėjusios komandos žaidėjai arba pagal
vyr. teisėjo iš anskto sudarytą teisėjavimo tvarkaraštį, kuriuo komandos turi vadovautis viso
etapo metu.
Finalinio etapo teisėjavimo tvarka:
 Finaliniame U-18 ir U-16 amžiaus čempionato etape iki pusfinalio varžybų teisėjauja prieš tai
vykusių rungtynių laimėjusios komandos žaidėjai arba pagal vyr. teisėjo iš anksto sudarytą
teisėjavimo tvarkaraštį, kuriuo komandos turi vadovautis iki pusfinalio rungtynių.
 Finalinio etapo U-18 ir U-16 amžiaus čempionate pusfinalio ir finalo rungtynėms teisėjauja LTF
paskirti teisėjai.
 Finaliniame U-14 amžiaus čempionato etape teisėjauja prieš tai vykusių rungtynių laimėjusios
komandos žaidėjai arba pagal vyr. teisėjo iš anksto sudarytą teisėjavimo tvarkaraštį, kuriuo
komandos turi vadovautis viso etapo metu.
3. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja etapo vykdytojas.
X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
1.

Visus ginčus iškilusius etapo rungtynių metu sprendžia vykdytojo paskirtas vyr. tiesėjas varžybų
vietoje.
XI. PROTESTŲ PADAVIMO TVARKA

1. Paduodanti protestą komanda įmoka etapo vykdytojo paskirtam vyr. teisėjui 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.
XII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
1. Komandų kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos.
2. U-18 ir U-16 komandų žaidėjai privalo dėvėti vienodos spalvos ir stiliaus aprangą su Nr. 1 ir 2,
pažymėtais ant krūtinės ir nugaros. U-14 amžiaus grupėms komandoms rekomenduojama dėvėti
vienodos spalvos ir stiliaus aprangą su Nr. 1 ir Nr. 2 pažymėtus and krūtinės ir nugaros.
3. Jeigu varžybų vykdytojai ar organizatoriai pateikia savo marškinėlius, komandos privalo juos dėvėti viso
etapo varžybų metu.
4. Žaidžiama “Mikasa” VLS 300 kamuoliais.
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XIII. APDOVANOJIMAS

1. U-18 ir U-16 čempionato etapų nugalėtojai apdovanojami etapų vykdytojų įsteigtomis taurėmis.
Čempionai ir prizininkai apdovanojami etapų vykdytojų įsteigtais medaliais.

2. U-14 čempionato etapų visi dalyviai apdovanojami etapų vykdytojų įsteigtais diplomais. Finalinio U-18
ir U-16 etapo nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LTF taurėmis ir medaliais.
3. Finalinio U-14 čempionato etapo visi dalyviai apdovanojami LTF įsteigtais diplomais bei etapo
nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LTF medaliais. I-ame – III-ame ir finaliniame U-18, U-16, U-14
etapuose gali būti įsteigti rėmėjų prizai.
________________________________
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