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 PATVIRTINTA 
 LVTČT Komisijos 
 2021 m. gegužės__ d. posėdžio nutarimu Nr. 00_ 

 
 PROJEKTAS 

 
2021 m. Lietuvos tinklinio federacijos 

 vyrų didžiosios taurės tinklinio varžybų 

N  U  O  S  T  A  T  A  I 
 

I. Tikslas ir uždaviniai. 
1.1. LTF taurės vyrų varžybos vykdomos tikslu populiarinti tinklinio sportą Lietuvoje, atrinkti 

stipriausius žaidėjus ir komandas. 
 1.2. Didžiosios Taurės nugalėtojas iškovoja teisę dalyvauti Europos Taurių varžybose. 
 

II. Vadovavimas. 
2.1. Taurės varžyboms vadovauja LTF VK patvirtinta, Lietuvos vyrų aukščiausios tinklinio lygos 

čempionato ir LTF vyrų didžiosios taurės varžybų vykdymo komisija (LVTČT Komisija).  
2.2. Varžybų vyr. teisėją skiria LTF generalinis sekretorius. 
2.3. Varžybų vyriausias teisėjas sudaro teisėjų apmokėjimo ir kitų išlaidų žiniaraščius ir teikia 

LTF. 
 

III. Dalyviai 
3.1. Didžiosios taurės varžybose gali dalyvauti bet kuri Lietuvos vyrų tinklinio komanda ir jų 

žaidėjai.  
3.2. Komandą sudaro žaidėjai, vyr. treneris, treneris, komandos vadovas, komandos gydytojas 

(fizioterapeutas), statistas. Maksimalus komandos žaidėjų skaičius 20. 
Rungtynėms komandos registuojamų žaidėjų maksimalus skaičius – 14, minimalus – 7 
žaidėjai. Galima komandos rungtynėse sudėtis: 

  14 žaidėjų  - 12 + 2 libero; 
13 žaidėjų  - 11 + 2 libero; 
12 žaidėjų  - 10 + 2 libero arba 11 + 1 libero; 
11 žaidėjų  - 9 + 2 libero arba 10 + 1 libero; 
10 žaidėjų  - 8 + 2 libero arba 9 + 1 libero; 
9 žaidėjų  - 7 + 2 libero arba 8 + 1 libero; 
8 žaidėjų  - 7 + 1 libero; 
7 žaidėjai + 0 libero. 

3.3.  Papildomai žaidėjus galima registruoti į taurės varžybas ne vėliau kaip iki paskutiniųjų  
atrankinių rungtynių. Finaliniame etape jokių papildomų žaidėjų negalima registruoti. Iki 
paskutiniųjų atrankinių rungtynių žaidėjas, sužaidęs nors vienerias rungtynes už savo 
komandą  ir gavęs raštišką klubo sutikimą (to reikia jei žaidėjas buvo pasirašęs sportinės 
veiklos sutartį su klubu), gali pereiti į kitą komandą. Tas pats žaidėjas pereiti į kitą komandą 
gali vieną kartą. Kitokie žaidėjų perėjimai iš vienos komandos į kitą draudžiami. 

 
IV. Dalyvių registracija 

4.1. Komandos, norinčios dalyvauti LTF didžiosios taurės varžybose privalo iki 2021 m rugsėjo 
mėn. 15 d.  užsiregistruoti per LTF pateiktą internetinę nuorodą. Paraiška turi būti patvirtinta 
klubo ar komandos vadovo. Komandos vardinės paraiškos originalą su gydytojo leidimu 
dalyvauti varžybose reikia pateikti varžybų vietoje pirmam rungtynių teisėjui 30 min. iki 
rungtynių. Varžybų pirmam teisėjui reikalaujant, pateikiami žaidėjų asmens dokumentai. 

V.      Vykdymo sistema. 
5.1. Taurės varžybos vykdomos 2 etapais: atrankinis ir finalinis. 
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5.2. Atrankiniame etape paraiškas padavusios komandos burtu keliu suskirstomos į poras, kurios 
susitinka tarpusavyje. Taip pat burtu keliu išaiškinama rungtynių susitikimo sporto salė. 
Žaidžiama iš vienų laimėtų rungtynių. Pralaimėjusi komanda iš tolimesnių varžybų 
pasitraukia. Pusfinalio rungtynės vykdomos iš pirmojo atkrintamųjų varžybų aukštesnį 
reitingą turinčios (žiūrimi 2020 m. Lietuvos vyrų didžiosios taurės varžybų rezultatai) 
komandos sporto salėjė, žaidžiama iš vienų laimėtų rungtynių. Į finalinį etapą patenka abiejų 
pusfinalių komandos laimėtojos, kurios žais dėl 1-2 vietų ir abiejų pusfinalių komandos 
pralaimėtojos, kurios žais dėl 3-4 vietų. 

 5.3.  Finalinis etapas vykdomas per vieną dieną. Pirmosios rungtynės žaidžiamos dėl 3-4 vietų, 
antrosios dėl 1-2 vietų taurės varžybų finalinio etapo organizatoriaus namų salėje. 

5.4. Jei taurės varžybose užsiregistravusių komandų skaičius yra nelyginis ar varžybų sistema 
kitaip neleidžia, be pirmojo susitikimo (ar iš karto į finalinį etapą (tai nustato LVTČT 
Komisija parinkusi tinkamiausią varžybų formatą)) toliau žengia komanda, kuri sutiko rengti 
(tik LVTČT Komisijai patvirtinus organizatoriaus statusą) taurės varžybų finalinį etapą savo 
namų salėje. Ir praeitų metų vyrų taurės komanda laimėtoja (tai nustato LVTČT komisija 
parinkusi tinkamiausią varžybų formatą)).  

 
VI. Vykdymo sąlygos. 

6.1.  Komandų, dalyvaujančių Taurės varžybose, maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas 
padengia komandiruojančios organizacijos. 

6.2.  Atrankiniame etape priimanti komanda užtikrina varžybų vykdymo vietą, apmoka pirmąjį ir 
antrąjį teisėjus (rungtynėms teisėjus skiria patvirtintas LTF generalinio sekretoriaus varžybų 
vyr. teisėjas), paskiria sekretoriatą, medicininį aptarnavimą. Teisėjauti varžyboms turi teisę 
teisėjas, įtrauktas į LTF teisėjų kolegijos parengtą sąrašą. Asmuo, įtrauktas į didžiosios taurės 
varžybose dalyvaujančios komandos paraišką, teisėjauti varžybose neturi teisės. Varžybų 
vykdymo išlaidas padengia pačios komandos. 

6.3.  Finaliniuose etapuose varžybų vykdymo išlaidas finansuoja LTF. 
6.4.  Komandos, dalyvaujančios taurės varžybose privalo sumokėti taurės varžybų dalyvio startinį 

mokestį: 150,- (šimtas penkiasdešimt) eurų. Dalyvio startinis mokestis mokamas paraiškos 
pateikimo metu per LTF renginių programą. Kartu su dalyvio startiniu mokesčiu, komanda 
kartu moka ir žaidėjo metinę salės tinklinio licencija, kuri siekia 15 EUR. sumą žaidėjui. 
(Licencija mokama tik vieną kartą visiems LTF organizuojamiems salės tinklinio renginiams 
sezonui) 

6.5.  Žaidžiama „Molten“ V5M5000 kamuoliais. 
 

VII. Apdovanojimas. 
7.1.  Komanda, „Taurės“ laimėtoja ir dalyviai apdovanojama taure, medaliais ir diplomais. II-III 

vietas užėmusios komandos ir dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir 
diplomu. 
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Priedas Nr.1 
Forma DTV-02 

 
2021  LTF VYRŲ DIDŽIOSIOS TAURĖS TINKLINIO VARŽYBŲ 

 
SUSIPAŽINIMO IR NUOSTATŲ LAIKYMOSI PATVIRTINIMAS 

 
 
Patvirtiname, kad su 2021 m. LTF vyrų didžiosios taurės tinklinio varžybų nuostatais susipažinome ir 
įsipareigodami vadovautis jais prašome įregistruoti klubo: _______________________, 
 

   Komandą:  
(pilnas komandos pavadinimas) 

 
dalyvauti 2021 LTF vyrų didžiosios taurės tinklinio varžybose. 
 
Klubo vadovas (vardas, pavardė)______________________________ parašas_____________ 
 
Data:__________________________     A.V. 

 

 

L I E T U V O S   T I N K L I N I O   F E D E R A C I J A 

 


