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2021 m. Lietuvos vyrų ir moterų uždarų patalpų paplūdimio tinklinio
čempionato

NUOSTATAI
I.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Išaiškinti stipriausias Lietuvos vyrų ir moterų uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato
komandas.
2. Populiarinti paplūdimio tinklinį visus metus.
II.VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI

1. Čempionatą organizuoja ir jam vadovauja LTF.
2. Varžybas vykdo uždarų patalpų paplūdimio tinklinio aikštynai/ klubai/ sporto centrai.
III.DALYVIAI
1. Čempionatas vykdomas, jei viename etape dalyvauja ne mažiau kaip po aštuonias komandas atskirai
moterų ir vyrų grupėse.
2. Čempionate gali dalyvauti ir komandos iš užsienio šalių.
3. Čempionato etape gali dalyvauti ne daugiau kaip 16 komandų tiek vyrų, tiek moterų grupėje.
4. Komandos užsiregistravusios į pirmąjį etapą reitinguojamos pagal turimą pasaulinį (FIVB) paplūdimio
tinklinio ir/arba 2020 m. LTF paplūdimio tinklinio reitingą. Jei to neįmanoma padaryti, komandos
reitinguojamos burtų keliu.
5. Reitinginiuose etapuose užsiregistravus daugiau kaip 16-ka komandų, į pagrindinį turnyrą (Main Draw)
patenka 12 didžiausią reitingą turinčių komandų iš visų užsiregistravusių komandų. Likusios komandos
patenka į atrankinį etapą. Į atrankinį etapą iš likusių užsiregistravusių komandų patenka 8 komandos
pagal turimą reitingą, jei tokio nėra, komandos į atrankinio etapo varžybas patenka burtų keliu. Kitos
komandos gali patekti į rezervinį sąrašą. Atrankinės varžybos vykdomos pirmąją varžybų dieną.
Atrankinės varžybos vykdomos vieno minuso sistema rungtynes žaidžiant pilnu formatu iš dviejų
laimėtų setų iki 21 taško. Iš atrankinių varžybų į pagrindines etapo varžybas patenka 4 komandos.
Atrankinėse varžybose komandos į lentelę skirstomos vadovaujantis komandų reitingais, jei tokių nėra,
komandos į atrankinių varžybų lentelę paskirtomos burtu keliu.
IV. VIETA IR LAIKAS
1.
2.
3.

Čempionatas vykdomas 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. balandžio mėn. III (trimis) reitinginiais
etapais ir finalinis etapas (viso IV).
Vieno etapo rungtynės žaidžiamos per dvi dienas: šeštadieniais ir sekmadieniais, priklausomai nuo
komandų skaičiaus.
Registracijos ir varžybų pradžios laikas nurodomas atskiru, varžybų vykdytojų pranešimu.
V. ETAPŲ VYKDYMO SISTEMOS INFORMACIJA

1. Lietuvos vyrų ir moterų uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato etapus LTF rekomenduoja
vykdyti pagal FIVB 1* paplūdimio tinklinio turo varžybų vykdymo taisykles (internetinė nuoroda:
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https://www.fivb.com//media/fivb/beachvolleyball/pdfs/tools/fivbbvbsportsregulations.pdf?la=en&hash=2ABA6A3CDEF
4C24047991A6523F1B138, 65 psl.), kur varžybos vykdomos dvejomis stadijomis:
1 stadija – modifikuoti progrupiai (16 komandų. Pogrupiuose 4 komandos):
Pogrupiuose žaidžiama modifikuota sistema pilnu žaidimo formatu - du setai iki 21 taškų. Reikalui
esant žaidžiamas 3 setas iki 15 taškų.
2 stadija – vieno minuso lentelė (12 komandų):
Iš pogrupių išeina 3 komandos ir pagal reitingą pasiskirsto vieno minuso lentelėje. Žaidžiama pilnu
žaidimo formatu - du setai iki 21 taškų. Reikalui esant žaidžiamas 3 setas iki 15 taškų.
VI. FINALINIO ETAPO VYKDYMO SISTEMA

1.1. Į finalinį etapą gali registruotis visos norinčios jame dalyvauti komandos, tačiau patenka 16
didžiausią LTF reitingo taškų po 3 įvykusių etapų turinčių komandų. Komandos nepatekusios tarp
16 didžiausią reitingą turinčių komandų patenka į rezervinį dalyvių sąrašą.
1.2. Lietuvos moterų ir vyrų finalinio etapo rungtynių vykdymo sistema – pogrupiai (1 stadija) ir vieno
minuso sistema (2 stadija), ne daugiau kaip 16 komandų.
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

*Seed # 1 – Seed # 16, komandos pagal LTF reitingą po 3

Pogrupiuose žaidžiama modifikuota sistema pagal FIVB paplūdimio tinklinio taisykles:







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 vyrų ir moterų
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.
 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

D2

Laimėtojai rungtynių # 8

Prlaimėtojai rungtynių # 9

rungtynės # 11

Bronza

Prlaimėtojai rungtynių # 10

VII. BENDRIEJI PUNKTAI VISIEMS ETAPAMS

1. 2021 m. Lietuvos vyrų ir moterų 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. Visi etapai vykdomi per LTF renginių vykdymo sistemą.
4. Reitingo taškai po etapo varžybų:
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Užimta vieta

Reitingo taškai – LTF
(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

17-24

8/4

Q

6/3

5. 2021 m. Lietuvos vyrų ir moterų čempionato finalinio etapo rezultatai yra komandų galutinės užimtos
vietos 2021 metų Lietuvos vyrų ir moterų uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionate.
6. Užsiregistravusiai komandai, nedalyvavusiai be pateisinamos priežasties etapo varžybose, atimami 50
LTF (penkiasdešimt) taškų ir 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 ar kitas autoįvykį liudijantis dok.). Pateisinama priežastimi taip pat gali būti žaidėjo sergamumas
(privaloma pateikti gydytojo pažymą). Transporto, sporto salės neturėjimas, komandos žaidėjo
dalyvavimas kitose rungtynėse nėra pateisinama priežastis.
7. Į finalinio etapo pagrindines varžybas gali būti skiriamos ne daugiau kaip dvi “laisvas kortos” Lietuvos
ar užsienio komandoms. “Laisvas kortas” suteikia LTF.
8. Tinklo aukštis varžybų metu:
Moterims – 224 cm., Vyrams – 243 cm.
VIII. ORGANIZACIJOS KOMANDŲ REGISTRACIJA

1.

2.

3.

4.

Sportininkai norintys dalyvauti 2021 metų Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio
čempionate, prieš čempionatą ar kiekvieną jo etapą, bet net ne vėliau kaip 5 d.d. iki varžybų
vykdymo dienos, privalo užsiregistruoti į varžybas per LTF internetinę renginių paskyrą.
Čempionato etapo pagrindinių varžybų startinis mokestis yra – 30 EUR. Kvalifikacinių
varžybų – 15 eur. Metinis žaidėjo licencijos mokestis – 10 eur. Visi mokesčiai mokami per
LTF renginių sistemą.
Varžybų dieną, registracijos metu, sportininkai, privalo pateikti etapo vykdytojui asmens
dokumentą ir jei sportininkas yra nepilnametis galiojančią, gydytojo patvirtiną sveikatos
pažymos kopiją (jeigu nepilnametis sportininkas med. pažymą turi įkėlęs į savo LTF žaidėjo
paskyrą, atskirai jos teikti nereikia).
Sportininkai norintys dalyvauti 2021 metų Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio
čempionate privalo turėti Lietruvos tinklinio federacijos (toliau – LTF) žaidėjo paskyrą bei
licencijos numerį. Sportininkai neturintys LTF licencijos numerio ir paskyros užsiregistruoti
gali per pridėtą internetinę nuorodą: https://events.ltf.lt/lt/direct/users/users/register
Komanda neatvykusi į varžybas trijų dienų bėgyje po etapo pabaigos turi pateikti medicininę
pažymą ar kitą dokumentą pateisinantį neatvykimo priežastį 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 atitinkamo varžybų etapo
pabaigos, o sumokėtas startinis mokestis negrąžinamas.
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IX. TEISĖJAVIMAS
1. Etapo vyr. teisėją skiria etapo vykdytojas.
2. Teisėjavimo tvarka: 1 – 3 čempionato etapuose teisėjauja etapo vykdytojo paskirti teisėjai.
3. Finaliniame vyrų ir moterų uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato etape yra paskiriami LTF
teisėjai ir sekretoriai.
4. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja etapo vykdytojas.
5. Finalinio etapo teisėjų ir sekretorių išlaidas apmoka LTF.
6. Visų etapų metu varžybų vykdytojai privalo naudotis LTF varžybų vykdymo programa.
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 etapo vykdytojo paskirtas vyr. teisėjas. 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. Komandų žaidėjai privalo dėvėti vienodos spalvos ir stiliaus aprangą su Nr. 1 ir 2, pažymėtais ant
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.
XIII. APDOVANOJIMAS.

1. Čempionato 1-3 etapų nugalėtojai apdovanojami etapų vykdytojų įsteigtomis taurėmis. Čempionai ir
prizininkai apdovanojami etapų vykdytojų įsteigtais prizais.

2. Finalinio etapo nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LTF taurėmis ir medaliais.
3. Visuose čempionato etapuose (ir finaliniame) gali būti įsteigti rėmėjų prizai, įskaitant ir piniginius prizus.
LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJA
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