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Patvirtinta: 
Lietuvos tinklinio federacijos 
2021 m. rugsėjo mėn.      d. VK nutarimu Nr. 

                 
 
 

2021-2022 m. Lietuvos jaunimo U20 merginų ir U20 vaikinų,  
jaunių U18 merginų ir U19 vaikinų,  

jaunučių U16 mergaičių ir U17 berniukų,  
vaikų U15 mergaičių ir U15 berniukų  

tinklinio čempionatų  
N U O S T A T A I 

 
I. Tikslas ir uždaviniai 

 
1. Išaiškinti pajėgiausias Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų tinklinio amžiaus grupių komandas. 
2. Išaiškinti geriausius atskirų amžiaus grupių žaidėjus. 
3. Išaiškinti sporto mokyklų/centrų/klubų sportininkus, kurie galėtų pretenduoti į II – ąją ugdymo pakopą 

(sporto gimnazijos). 
4. Populiarinti tinklinio sportą jaunimo tarpe. 

 
II. Vadovavimas 

 
1. Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų tinklinio čempionatams vadovauja LTF VK patvirtintas 

organizatorius (toliau – Organizatorius). 
2. Visus čempionato metu iškilusius klausimus ir ginčus sprendžia Organizatorius. Kilus klausimams, 

kurių Organizatorius vienasmeniškai negali išspręsti, Organizatorius kreipiasi į LTF jaunimo 
komisiją. 

 
III. Čempionatų organizatoriaus ir turų vykdytojų pareigos 

 
1. Čempionato organizatorius: 

1.1. koordinuoja Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų vykdymą; 
1.2. prižiūri čempionatų nuostatų laikymąsi, sprendžia iškilusius klausimus ir ginčus; 
1.3. sudaro čempionatų tvarkaraščius: 

1.3.1. paskirsto čempionatų turų vykdymo vietas ir datą, turo/varžybų vykdytojus atsižvelgus į 
praėjusio sezono rezultatus, miestų geografiją, skiriamų turų skaičių vienam vykdytojui ir 
kt.; 

1.3.2. nustato turo/varžybų komandas ir jų skaičių. Turuose dalyvaujančių komandų skaičius 
nustatomas atsižvelgus į vykdymo sistemą, geografinį komandų išsidėstymą, atitinkamo 
turo trukmę ir kita. 

1.4. suveda tvarkaraščius ir pradines vardines komandų paraiškas į „DataVolley“ sistemą; 
1.5. Apmoko ir esant poreikiui konsultuoja Lietuvos tinklinio federacijos paskirtą asmenį 

komunikacijos su komandomis ir sistemos „DataVolley“ klausimais; 
1.6. vykdo aktyvią komunikaciją su turų/varžybų vykdytojais; 
1.7. atsako už čempionato rezultatų suvedimo čempionato sistemoje („DataVolley“) 

koordinavimą, operatyvų rezultatų paskelbimą viešoje erdvėje – facebook‘o paskyroje 
,,Lietuvos moksleivių tinklinis“; 

1.8. padeda turo/varžybų vykdytojams, spręsti klausimus, susijusius su „DataVolley“ sistemos 
naudojimu; 

1.9. organizuoja čempionatų finalines varžybas ir jų apdovanojimus; 
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1.10. atsako už gautos turo/varžybų vykdytojo atsiųstos turo/varžybų nuotraukų, vaizdo medžiagos 
viešinimą facebook‘o paskyroje ,,Lietuvos moksleivių tinklinis“; 
 

2. Turo/varžybų vykdytojas: 
2.1. sudaro paskirto turo/varžybų tvarkaraštį: 

2.1.1. turo komandų susitikimų laikų eiliškumas sudaromi atsižvelgiant į ture dalyvaujančių 
komandų geografinę padėtį ir reitingą; 

2.1.2. ture pirmos dvi komandos turinčios aukščiausius reitingus negali žaisti dviejų susitikimų     
iš eilės. 

2.1.3. Turo vykdytojo sudarytas ir su ture dalyvaujančiomis komandomis suderintas tvarkaraštis 
siunčiamas Organizatoriui tvirtinti, kartu nurodant turo vykdymo vietos adresą ir 
kontaktinį asmenį, likus ne mažiau nei 8 dienomis iki turo pradžios. Organizatorius 
patvirtina ir sukelia tvarkaraščius į sistemą likus ne mažiau nei 6 dienoms iki turo pražios. 

2.1.4. Sistemoje pateiktas tvarkaraštis laikomas oficialiu ir galutiniu, kuriuo vadovaujasi 
komandos, atskiras tvarkaraščio dokumentas el. paštu nebus siunčiamas. 

2.2. atsako už e-protokolo vedančio asmens paskyrimą; 
2.3. turo metu užtikrina kompiuterį ir turo metu veikiantį internetą. 
2.4. privalo iš karto informuoti čempionato organizatorių apie kylančias problemas turo/varžybų 

metu. 
2.5. Turo/varžybų vykdytojai yra atsakingi už tinkamą varžybų pravedimą: 

2.5.1. sporto salės paruošimą, 
2.5.2. atvykstančių komandų priėmimą ir aprūpinimą kamuoliais, 
2.5.3. teisėjų ir sekretorių parinkimą ir atsiskaitymą su jais, 
2.5.4. varžybų informacijos išsiuntimą čempionato organizatoriui laiku, 
2.5.5. naudotis tik “Data Volley” sistema ir turo rezultatus vesti į nurodytą programą turo metu, 
2.5.6. turo metu užtikrinti kompiuterį, internetą ir asmenį, atsakingą už ir e-protokolo vedimą 

varžybų metu. 
2.5.7. atsako už čempionato turo nuotraukų, vaizdo medžiagą ir jų išsiuntimą el. p. 

organizatorius@ltf.lt iš karto pasibaigus turui; o turo ataskaitą per dvi darbo dienas 
pasibaigus turui; 

2.5.8. vykdo čempionatų finalines varžybas pagal šių nuostatų VIII sk., 8 punktą. 
2.6. Išlaidas susijusias su varžybų pravedimu dengia turo/varžybų vykdytojai. 

 
IV. Dalyviai 

 
1. Čempionate dalyvauja sporto mokyklų/centrų, sporto klubų ir kitų organizacijų miestų ir rajonų 

jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų tinklinio komandos. 
2. Sporto mokyklos/centro auklėtinis gali žaisti tik už tą sporto mokyklą/centrą, kurioje (-iame) yra 

tarifikuotas. 
3. Tas pats žaidėjas gali žaisti ne daugiau nei už dvi amžiaus grupes, t. y. savo amžiaus grupėje ir dar 

vienoje. Sužaidus rungtynes už trečiąją amžiaus grupę, komandai užskaitomas pralaimėjimas; 
4. Jeigu sporto mokykla/centras neregistruoja komandos jaunimo amžiaus grupėje, jos auklėtinis, abiejų 

trenerių ir vadovų rašytiniu sutikimu, gali atstovauti kitą sporto mokyklą/centrą. Sporto 
mokyklos/centro komandoje gali žaisti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai, kurie nėra tarifikuoti toje 
sporto įstaigoje. Tokiu atveju, Organizatoriui turi būti pateikiama rašytinio abiejų trenerių ir vadovų 
sutikimo su trenerių parašais skenuota kopija. 

5. Komandų sudėtis – 14 žaidėjų ir 2 treneriai, komandos vadovas (daugiausia 17 dalyvių). 
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6. 2021-2022 m. čempionatas bus vykdomas tokiose amžiaus grupėse: 

Jaunimas 

Merginos U20 (2003-04 + jaunesni) Vaikinai U20 (2003-04 + jaunesni) 
Jauniai 

Merginos U18 (2005-06 + jaunesni) Vaikinai U19 (2004-05 + jaunesni) 
Jaunučiai 

Mergaitės U16 (2007-2008 + jaunesni) Berniukai U17 (2006-07 + jaunesni) 
Vaikai 

Mergaitės U15 (2008-2009 + jaunesni) Berniukai U15 (2008-2009 + jaunesni) 
 

7. 2022-2023 m. čempionatas bus vykdomas tokiose amžiaus grupėse: 
 

Jaunimas 

Merginos U20 (2004/2005 + jaunesni) Vaikinai U20 (2004/2005 + jaunesni) 
Jauniai 

Merginos U18 (2006/2007 + jaunesni) Vaikinai U19 (2005/2006 + jaunesni) 
Jaunučiai 

Mergaitės U16 (2008-2009 + jaunesni) Berniukai U17 (2007/2008 + jaunesni) 
Vaikai 

Mergaitės U15 (2009/2010 + jaunesni) Berniukai U15 (2009/2010 + jaunesni) 
 

V. Žaidėjų registracija ir jos tvarka. Paraiškų teikimas/papildymas 
 

1. Sporto mokyklos/centrai, sporto klubai ir kitos organizacijos, norinčios dalyvauti Lietuvos jaunimo, 
jaunių, jaunučių ir vaikų tinklinio čempionate, privalo užpildyti komandines paraiškas elektroniniu 
formatu pagal LTF pateiktą el. nuorodą, nurodant kiek ir kokiose amžiaus grupėse dalyvaus komandų. 
Elektroninėje komandos paraiškoje privaloma nurodyti pagrindinį komandos trenerį ir jo asistentus jei 
tokie yra. Elektroninės paraiškos pildomos iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 15 d. Paraiškos užpildytos po 
nustatytos pateikimo datos - priimamos nebus. 

2. Sporto mokyklos/centrai, sporto klubai ir kitos organizacijos, užregistravusios savo komandas Jaunimo, 
jaunių, jaunučių ir vaikų amžiaus čempionate iki 2021 m. rugsėjo 14 d. privalo užpildyti vardines 
paraiškas elektroniniu formatu pagal LTF pateiktą el. nuorodą. LTF kiekvienai komandines paraiškas 
atsiuntusiai sporto organizacijai pateikia elektroninę nuorodą, kurioje bus pildomos vardinės paraiškos 
– apie tai komandos bus informuojamos el. paštu iš anksto. Paraiškos užpildytos po nustatytos 
pateikimo datos - priimamos nebus. 

3. Kiekvienoje amžiaus grupėje vardinėje komandos paraiškoje registruoti galima iki 18 žaidėjų. 
4. Kiekvienoms atskiroms rungtynėms į varžybų protokolą galima įtraukti 14 žaidėjų iš 18 paraiškoje 

registruotų žaidėjų. 
5. Teikiant komandos vardinę paraišką privaloma nurodyti pagrindinį komandos trenerį. 
6. Organizatorius, patikrinęs ir patvirtinęs gautą vardinę paraišką, įkelia ją į „DataVolley“ sistemą ir    

sukuria komandos paskyrą. 
7. Už Sukurtos komandos paskyros administravimą yra atsakingas tos sporto organizacijos atsakingas 

asmuo. 
8. Papildyti vardinę paraišką galima iki paskutinio turo pradžios, jaunimo amžiaus grupėje iki 

paskutiniųjų     atrankinio etapo varžybų. 
9. Visi paraiškų papildymai atliekami LTF renginių sistemoje pagal nustatytus reikalavimus, likus ne 

vėliau kaip dvi dienos iki turo/varžybų datos. Po nustatytos datos jokie paraiškų papildymai 
nepriimami.  

10. Visus paraiškų papildymus tvirtina Organizatorius ir įkelia į „DataVolley“ sistemą, tuomet paraiška yra 
papildyta. 
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VI. Vykdymo laikas 
 

1. Atrankinės/atkrintamosios ir finalinės Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų varžybos vykdomos 
2021 m. rugsėjo – 2022 m. gegužės mėn. 

2. Atskirose amžiaus grupėse varžybos vykdomos pagal Organizatoriaus patvirtintą varžybų tvarkaraštį. 
 

VII. Čempionatų vykdymo sistemos 
 

1. Bendrosios varžybų vykdymo nuostatos: 
1.1. Vaikų amžiaus grupės čempionato vykdymo sistema nurodoma šio skyriaus 2.1. punkte. 
1.2. Jaunučių amžiaus grupės čempionato vykdymo sistema nurodoma šio skyriaus 2.2. punkte. 
1.3. Jaunių amžiaus grupės čempionato vykdymo sistema nurodoma šio skyriaus 2.3. punkte. 
1.4. Jaunimo amžiaus grupės čempionato vykdymo sistema nurodoma šio skyriaus 2.4. punkte. 
1.5. Jeigu jaunimo, jaunių, jaunučių ar vaikų vienoje amžiaus grupėje užsiregistruoja mažiau nei 4 

(keturios) komandos, tos amžiaus grupės čempionatas nevykdomas. 
1.6. Jeigu jaunių, jaunučių ar vaikų vienoje amžiaus grupėje užsiregistruoja penkios arba keturios 

komandos, šių nuostatų VII skyriaus 2.1 ir 2.2 punktuose nustatytas čempionatų varžybų 
vykdymo sistemos aprašas netenka galios ir organizatorius pasilieka teisę parinkti tinkamiausią 
varžybų vykdymo sistemą pagal užsiregistravusių komandų skaičių tame čempionate, 
informuojant apie tai komandų sporto mokyklas/centrus/klubus. 

1.7. Čempionato rungtynės vykdomos vadovaujantis oficialiomis FIVB tinklinio žaidimo 
taisyklėmis ir oficialiomis CEV varžybų vykdymo taisyklėmis. 

1.8. Komanda atvykusi į varžybas su savimi privalo turėti: 
1.8.1. Dalyvių asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK, arba paso 

kopiją (patvirtintą sporto įstaigos vadovo parašu ir antspaudu), elektroninį mokinio 
pažymėjimą arba moksleivio pažymėjimą kartu su gimimo liudijimo kopija (patvirtinta 
sporto įstaigos vadovo parašu ir antspaudu)); 

1.8.2. Gydytojo pažymą. Galima laisvos formos komandinė sveikatos pažyma, patvirtinta gydytojo. Sporto 
mokyklos/ centro paraišką gali vizuoti sporto medicinos gydytojas arba įstaigos bendrosios praktikos 
slaugytoja vadovaudamasi sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo 
medicinine pažyma Forma  Nr.068/a. 

1.8.3. Privalo žinoti savo komandos prisijungimo slaptažodžius. 
1.9. Čempionatas vykdomas naudojantis Federacijos disponuojama kompiuterine „Data Volley“ 

sistema ir e-protokolu. 
1.10. Rungtynių metu duomenų suvedimui ir rungtynių vedimui naudojamas e-protokolas „Data 

Volley“ kompiuterinėje programoje. Turo vykdytojas, ketinantis dalyvauti 2021–2022 m. 
Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatuose, privalo naudotis minėta 
kompiuterine sistema ir turo rezultatus vesti į nurodytą programą turo metu. 

1.11. Rungtynių metu rungtynių sekretorius patikrina komandos sąstatą vadovaudamasis el. sistemoje 
esančia patvirtinta paraiška. Rungtynių sekretorius varžybų dieną, negali įvesti naujų žaidėjų, 
kurie nėra patvirtinti sistemoje. Gavus informaciją apie tokį nusižengimą turo vykdytojui 
skiriama 100 eurų bauda. 

1.12. Komanda pateikusi paraišką dalyvauti čempionate, o paskui be pateisinamos priežasties jame 
nedalyvavusi, netenka teisės vykdyti atrankinių ir finalinių varžybų savo aikštelėje 2021-2022 m. 
čempionate toje amžiaus grupėje. 

1.13. Komanda, negalinti atvykti į varžybas/turą dėl pateisinamos priežasties, privalo iš karto 
informuoti čempionato organizatorių ir varžybų/turo vykdytojus. 

1.14. Apie savo neatvykimą neinformavus raštu Organizatorių ir varžybų/turo vykdytojo, komandai 
skiriamas techninis pralaimėjimas 0:3 ir skiriama 50 (penkiasdešimt) eurų bauda, kurią reikia 
sumokėti per 3 d. d. Nesumokėjus baudos, komanda toliau čempionate dalyvauti negali. 

1.15. Komanda, neatvykusi be pateisinamos priežasties į finalines varžybas, netenka teisės registruotis 
to amžiaus grupėje sekančiame 2022-2023 metų čempionate. 

1.16. Jeigu komanda su pateisinama priežastimi negalėjo atvykti į numatytas atrankinio/atkrintamojo 
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etapo rungtynes, ji gali sužaisti likusias rungtynes savo sąskaita, priešininkų aikštelėje jiems 
patogiu laiku, bet ne vėliau kaip 7 d. iki sekančio etapo pradžios. Priešininkams negalint priimti 
varžovų iki anksčiau minėto laikotarpio, Organizatorius priima atskirą sprendimą dėl šių varžybų 
sužaidimo laikotarpio pratęsimo ar jų baigties. 

1.17. Pateisinama priežastis komandai neatvykti į rungtynes gali būti sąlygota force majeure 
aplinkybių, taip kaip jas nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taisyklės – „Atleidimas 
nuo atsakomybės esant (force majeure) nenugalimos jėgos aplinkybėms“), autoįvykis (turi būti 
pristatyta čempionato organizatoriui policijos pažymos kopija). Pateisinama priežastimi taip pat 
gali būti 30% komandos sergamumas (privaloma pateikti gydytojo pažymą). 

1.18. Transporto, sporto salės neturėjimas, komandos lyderio ar atskirų žaidėjų traumos ar liga 
ar komandos dalyvavimas kitose rungtynėse nėra laikoma pateisinama priežastimi. 

1.19. Tos pačios sporto mokyklos ar klubo komandos tarpusavio susitikimus gali sužaisti ir iki 
numatyto (-ų) turo/varžybų pradžios, raštu informavus apie numatytą laiką ir vietą čempionato 
organizatorių ir vykdytoją iki paskelbiant oficialų tvarkaraštį. Tos pačios sporto mokyklos/centro 
komandų susitikimo metu turi būti užtikrinami el. protokolo vedimas, sekretorius, teisėjai ir 
kitos sąlygos reikalingos užtikrinti rungtynių eiga vadovaujantis šiais nuostatais. Jeigu 
pasibaigus turui/varžyboms tarpusavio rungtynės yra nesužaistos, abiem komandom užskaitomas  
techninis pralaimėjimas rezultatu 0:3. 

1.20. Organizatorius pasilieka teisę atvykti bei patikrinti bet kurias vykstančias varžybas iš anksto 
neįspėjus turo/varžybų vykdytojo bei komandų. Jei atvykus nustatoma, kad pagal patvirtintą 
turo/varžybų tvarkaraštį varžybos nevyksta arba nesilaikoma šiuose nuostatuose aprašomų 
varžybų vykdymo reikalavimų, organizatorius informuoja apie tai LTF, turo vykdytojams 
skiriama 500 eur. bauda. Komandų sužaistos rungtynės tame ture laikomos neįvykusiomis. 

1.21. Komandoms fiktyviai sužaidus rungtynes – abi komandos diskvalifikuojamos iki sezono 
pabaigos ir komandų sporto organizacija sumoka 1000 Eur baudą. 

1.22. Atrankinio/atkrintamojo etapo varžybų datos iš esmės negali būti keičiamos. Esant 
nenumatytoms aplinkybės datos gali būti keičiamos suderinus su čempionato organizatoriumi, 
bet ne vėliau kaip 7 dienos iki numatytų varžybų vykdymo. Tokiu atveju, Organizatorius 
pasilieka teisę keisti turo vykdytoją. Turo vykdytojai per 7 dienas turi pranešti čempionato 
organizatoriui naują turo/varžybų vykdymo datą. 

1.23. Visi LTF, čempionato organizatoriaus bei komandų tarpusavio informaciniai pranešimai 
privalo būti vykdomi elektroniniu paštu: organizatorius@ltf.lt. Organizatorius į atsiųstą el. 
laišką turi atsakyti operatyviai, bet ne vėliau kaip per 2 d. d. 

1.24. Visi tarpusavio ginčai sprendžiami remiantis elektroniniais pranešimais pateikta 
informacija. 

1.25. Nenurodytais šio skyriaus atvejais taikomos kituose skyriuose nurodytos taisyklės ir 
reikalavimai. 

1.26. Vaikų grupėje tinklo aukštis mergaitėms 215 cm., berniukams 225 cm. 
1.27. Jaunučių grupėje tinklo aukštis 220 cm. mergaitėms ir 235 cm. Berniukams. 
1.28. Jaunių ir jaunimo grupėje tinklo aukštis 224 cm. merginoms ir 243 cm. vaikinams. 
1.29. Jaunimo ir jaunių varžybos vykdomos su LTF oficialiais „Molten“ V5M 5000 kamuoliais. 
1.30. Jaunučių ir vaikų varžybos vykdomos su LTF oficialiais „Molten“ V5M 4000 arba V5M 5000 

kamuoliais. (nuo ateinančio sezono tik „Molten“ V5M 4000) 
 

2. Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo varžybų vykdymo sistemos: 
 

2.1. Lietuvos vaikų tinklinio čempionato varžybų vykdymo sistema: 
 

2.1.1. Lietuvos vaikų tinklinio čempionate dalyvaujančioms komandoms varžybos vykdomos: 
 

1. Vaikų amžiaus grupės rungtynės žaidžiamos iki dviejų laimėtų setų (2:0, 2:1). 
2. Jeigu vaikų amžiaus grupėje užsiregistruoja 8 ar mažiau komandų, čempionatas vykdomas 
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dvejais etapais, kur: 
• pirmame - atrankiniame etape žaidžiama dviejų ratų sistema, 
• antrasis etapas – finalinės varžybos, į kurias patenka 6-ios aukščiausią reitingą po pirmojo 

etapo turinčios komandos. 
• Komandos, kurios nepateko į finalinį etapą, pasidalina atitinkamas vietas čempionate. 

 
3. Jeigu vaikų amžiaus grupėje užsiregistruoja 9 ar daugiau komandų, čempionatas vykdomas 

trimis etapais, kur: 
• pirmame etape – atrankiniame žaidžiama vieno rato sistema; 
• antrasis – atkrintamasis etapas, kuriame žaidžiama taip pat vieno rato sistema ir į kurį patenka 

8-ios aukščiausią reitingą po pirmojo etapo turinčios komandos; 
• Komandos, kurios nepateko į antrąjį etapą, pasidalina atitinkamas vietas čempionate; 
• Trečiasis etapas – finalinės varžybos, į kurias patenka 6-ios aukščiausią reitingą po antrojo 

etapo  turinčios komandos; 
• Komandos, kurios nepateko į finalinį etapą, pasidalina atitinkamai 7-8 vietas čempionate. 

 
Finalinių vaikų varžybų vykdymo sistema: 

 
2.1.2. Finalinis etapas vykdomas 1-ą vietą atkrintamajame etape užėmusios komandos 

aikštelėje, jeigu ji išpildo šių nuostatų VIII skyriaus reikalavimus. Jei Komanda atsisako 
ar negali vykdyti finalinių varžybų, varžybos vykdomos 2-ąją vietą atrankiniame etape 
užėmusios komandos aikštelėje ir t.t. 

 
2.1.3. Finalinės varžybos žaidžiamos rato sistema. Taškai, laimėti ankstesniuose etapuose 

tarpusavio varžybose, finaliniame etape neužskaitomi. 
 

2.1.4. Finalinių varžybų susitikimų tvarkaraštis sudaromas pagal žemiau nurodytą lentelę: 
 

1. 1:6 2:5 3:4 
2. 6:4 5:3 1:2 
3. 2:6 3:1 4:5 
4. 6:5 1:4 2:3 
5. 3:6 4:2 5:1 

 
2.1.5. Finalinio etapo nugalėtojai nustatomi pagal: 

 
a) Komandos vieta nustatoma pagal laimėtų rungtynių skaičių. 
b) Komandoms už laimėtas ir pralaimėtas rungtynes skiriami taškai tokiu būdu: 
• 2 taškai už rungtynių laimėjimą 2:0, 2:1; 
• 1 taškas už rungtynių pralaimėjimą 1:2, 0:2; 
• -1 taškas už neatvykimą į rungtynes. 
c) Komandų, turinčių vienodą pergalių skaičių, laimėtojui nustatyti taikomi šie kriterijai 

mažėjančio prioriteto tvarka: 
• komandų surinktų taškų skaičius išdėstant komandas mažėjimo tvarka; 
• komandų laimėtų ir pralaimėtų setų santykis išdėstant komandas mažėjimo tvarka; 
• komandų laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis išdėstant komandas mažėjimo 

tvarka; 
• komandų tarpusavio susitikimų rezultatai. 

 
2.2. Lietuvos jaunučių tinklinio čempionato varžybų vykdymo sistema: 
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2.2.1. Lietuvos jaunučių tinklinio čempionato dalyvaujančioms komandoms varžybos 
vykdomos trimis etapais: pirmas – atrankinis, antras – atkrintamosios ir trečias - 
finalinis etapai. 

 
Atrankinės varžybos: 

 
2.2.2. Pirmasis etapas vykdomas vieno rato sistema. Atrankinių varžybų tvarkaraštis 

sudaromas turais. 
2.2.3. Komandos vieta atrankiniame etape nustatoma vadovaujantis oficialiomis CEV (CEV 

VOLLEYBALL COMPETITIONS REGULATIONS 14.2.3 punktas) varžybų vykdymo 
taisyklėmis: 

a) Komandos vieta nustatoma pagal laimėtų rungtynių skaičių. 
b) Komandoms už laimėtas ir pralaimėtas rungtynes skiriami taškai tokiu būdu: 
• 3 taškai už rungtynių laimėjimą rezultatu 3:0 arba 3:1 
• 2 taškai už rungtynių laimėjimą rezultatu 3:2 
• 1 taškas už rungtynių pralaimėjimą rezultatu 2:3 
• 0 taškų už rungtynių pralaimėjimą rezultatu 0:3 arba 1:3 
• -1 taškas už neatvykimą. 
c) Komandų, turinčių vienodą pergalių skaičių, laimėtojui nustatyti taikomi šie kriterijai 

mažėjančio prioriteto tvarka: 
• komandų surinktų taškų skaičius išdėstant komandas mažėjimo tvarka; 
• komandų laimėtų ir pralaimėtų setų santykis išdėstant komandas mažėjimo tvarka; 
• komandų laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis išdėstant komandas mažėjimo 

tvarka; 
• komandų tarpusavio susitikimų rezultatai. 

 
2.2.4. Komandos pirmame etape užėmusios 1-6 vietas patenka į antrąjį – atkrintamųjų varžybų 

etapą. 
 

2.2.5. Komandos (-a), kurios nepateko į atkrintamųjų etapą, žaidžia vieną ratą turais ir 
išsiaiškina likusias vietas čempionate, pagal atkrintamųjų varžybų sistemą (žr. 2.2.6. p.). 

 
Atkrintamosios varžybos: 

 
2.2.6. Atkrintamosios varžybos vykdomos vieno rato sistema dvejais turais pagal pateiktą 

žemiau lentelę, kur visi atrankinio etapo rezultatai persikelia į atkrintamąjį etapą ir yra 
tęsiami. 

 
I Turas II Turas 
1	 6	  2	 3	
2	 5	 4	 6	
5	 6	 2	 4	
1	 2	 1	 5	
3	 4	 3	 6	
1	 4	 1	 3	
3	 5	 4	 5	
2	 6	  

2.2.7. Atkrintamųjų varžybų turus vykdo 1-ą ir 2-ą vietas atrankiniame etape užėmusios 
komandos aikštelėje, jeigu ji išpildo šių nuostatų VIII skyriaus reikalavimus. 
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2.2.8. Komandos vieta šiame etape nustatoma vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 

2.2. punkto, 2.2.3. papunktį. 
 

2.2.9. Komandos antrame etape užėmusios 1-4 vietas patenka į finalinį varžybų etapą. 
2.2.10. Komandos, kurios nepateko į finalinį etapą, pasidalina atitinkamai 5-6 vietas 

čempionate. 
 

Finalinių jaunučių varžybų vykdymo sistema: 
 

2.2.11. Finalinis etapas vykdomas 1-ą vietą atkrintamajame etape užėmusios komandos 
aikštelėje, jeigu ji išpildo šių nuostatų VIII skyriaus reikalavimus. Jei Komanda atsisako 
ar negali vykdyti finalinių varžybų, varžybos vykdomos 2-ąją vietą atrankiniame etape 
užėmusios komandos aikštelėje ir t.t. 

 
2.2.12. Finalinės varžybos žaidžiamos rato sistema. Finalinių varžybų susitikimų tvarkaraštis 

sudaromas pagal Bergerio sistemą: 
 

1 diena: 1-4 ir 2-3 vietas užėmusios komandos;  
2 diena: 1-2 ir 3-4 vietas užėmusios komandos;  
3 diena: 1-3 ir 2-4 vietas užėmusios komandos. 

 
2.2.13. Komandos vieta šiame etape nustatoma vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 

2.2. punkto, 2.2.3. papunktį. 
 

2.3. Lietuvos jaunių tinklinio čempionato varžybų vykdymo sistema: 
 

2.3.1. Lietuvos jaunių tinklinio čempionato dalyvaujančioms komandoms varžybos vykdomos: 
  2.3.1.1 Jeigu jaunių amžiaus grupėje užsiregistruoja dalyvauti 7 ar mažiau komandų, 

čempionatas vykdomas dviejų ratų (varžybos vykdomos turais) sistema. Išaiškinus 
pirmas keturias stipriausias komandas po dviejų ratų, vykdomos finalinio ketverto 
varžybos.  

 2.3.1.2  Jei čempionate užsiregistruoja 8 ir daugiau komandų, jos pirmiausiai yra 
skirstomos į A ir B pogrupius. Užsiregistravusios komandos dalyvauti čempionate 
išreitinguojamos pagal ankstesnių tų metų gimimo čempionato rezultatus Jaunučių 
amžiaus grupėje. Į pogrupius komandos paskirstomos gyvatėlės principu pagal turimą 
reitingą ir pogrupiuose komandos žaidžia vieno rato sistema, kuri vyksta turais. Sužaidus 
A ir B pogrupio varžybas komandos paskirstomos į A ir B divizionus, kuriuose 
žaidžiama taip pat vieno rato sistema. Į A divizioną patenka komandos turinčios 
didžiausius reitingus po sužaistų vieno rato varžybų savo pogrupiuose, padalinant 
pogrupio komandas per pusę (jei tais metais yra nelyginis komandų skaičius kuriame 
nors iš pogrupių, tai į A divizioną patenka skaičius komandų iš A ir B pogrupių, kuris 
dalinasi iš dviejų), likusios komandos patenka į B divizioną ir čempionatą tęsia jame.  

 
2.3.2  Komandų vietos pirmame etape (žr. 2.3.1.1 p.) arba pogrupių ir divizionų varžybose (žr. 

2.3.1.2 p.) nustatomos vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 2.2. punkto, 2.2.3. 
papunktį. 

 
2.3.3 Komandos pirmame etape užėmusios 1-4 vietas patenka į antrą – finalinių varžybų   

etapą. Jei čempionatas žaidžiamas pogrupiais ir išskirstomi į divizionus, tai komandos 
užėmusios divizionuose 1-4 vietas patenka į savo divizionų finalinį etapą.  
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2.3.4 Komandos (-a), kurios nepateko į finalinį etapą, pasidalina atitinkamas likusias vietas 
čempionate. 

 
Finalinių jaunių varžybų vykdymo sistema: 

 
2.3.5 Finalinis etapas vykdomas 1-ą vietą pirmame (arba savo divizionuose) etape užėmusios 

komandos aikštelėje, jeigu ji išpildo šių nuostatų VIII skyriaus reikalavimus (salės dydis 
netaikomas B diviziono komandoms). Jei Komanda atsisako ar negali vykdyti finalinių 
varžybų, varžybos vykdomos 2-ąją vietą atrankiniame etape užėmusios komandos 
aikštelėje ir t.t. 

2.3.6 Finalinės varžybos žaidžiamos rato sistema. Finalinių varžybų susitikimų tvarkaraštis 
sudaromas pagal Bergerio sistemą: 
 
1 diena: 1-4 ir 2-3 vietas užėmusios komandos; 
2 diena: 1-2 ir 3-4 vietas užėmusios komandos; 
3diena: 1-3 ir 2-4 vietas užėmusios komandos. 

 
2.3.7 Komandos vieta šiame etape nustatoma vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 

2.3. punkto, 2.2.3. papunktį. 
 

2.4 Lietuvos jaunimo tinklinio čempionato varžybų vykdymo sistema: 
 

2.4.1 Lietuvos jaunimo tinklinio čempionato dalyvaujančioms komandoms varžybos vykdomos: 
2.4.1.1 Jeigu jaunimo amžiaus grupėje užsiregistruoja dalyvauti 7 ar mažiau komandų, 
čempionatas vykdomas dviejų ratų (išvyka – namai) sistema, išaiškinus pirmas keturias 
stipriausias komandas po dviejų ratų, vykdomos finalinio ketverto varžybos.  
2.4.1.2  Jei čempionate užsiregistruoja 8 ir daugiau komandų, jos skirstomos į A ir B 
divizionus, kur divizionų varžybos vykdomos ir prizinės vietos išaiškinamos atskirai. 
Užsiregistravusios komandos dalyvauti čempionate išreitinguojamos pagal ankstesnių tų 
metų gimimo čempionato rezultatus Jaunių amžiaus grupėje. Į A divizioną iškarto 
patenka komandos turinčios didžiausią reitingą padalinant visas užsiregistravusias 
komandas per pusę (jei tais metais yra nelyginis skaičius užsiregistravusių komandų, tai į 
A divizioną patenka skaičius komandų, kuris dalinasi iš dviejų), į B divizioną patenka 
likusios pagal reitingą į A divizioną nepatekusios komandos. Pagal reitingą paskutinės 2 
(-dvi) komandos iš A diviziono ir pirmos 2 (-dvi) iš B diviziono, prieš prasidedant 
jaunimo amžiaus čempionatui sužaidžia kvalifikacinį turą, kur išaiškinamos dvi 
(kvalifikaciniame ture užėmusios 1-2 vietas) komandos, kurios patenka ar išlieka A 
diviziono čempionate ir dvi (kvalifikaciniame ture užėmusios 3-4 vietas) komandos, 
kurios patenka ar pasilieka B diviziono čempionate. Kvalifikacinio turo vykdymo 
pirmenybė suteikiama aukštesnį reitingą turinčiai komandai. Jei aukštesnį reitingą turinti 
komanda atsisako vykdyti turą, turo vykdymas perleidžiamas žemesnį reitingą turinčiai 
komantai ir t.t.  

 
Atrankinės varžybos: 

 
2.4.2 Pirmasis etapas žaidžiant čempionatą bet kuriuo pasirinktu formatu (žr. 2.3.1.1 ir 2.3.1.2 

p.) vykdomas dviejų ratų sistema (namai – išvyka). Atrankinių varžybų susitikimų 
tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į praėjusių to amžiaus metų čempionato 
komandų reitingą (Užsiregistravus 12-ai ar daugiau komandų į šios amžiaus grupės 
čempionatą, Organizatorius pasilieka teisę keisti šios amžiaus grupės atrankinio etapo 
varžybų vykdymo sistemą). 

2.4.3. Komandos vieta šiame etape nustatoma vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 
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2.2. punkto, 2.2.3. papunktį. 
 

2.4.4. Komandos pirmame etape užėmusios 1-4 vietas patenka į antrą – finalinių varžybų 
etapą. Jei čempionatas žaidžiamas divizionais, tai komandos užėmusios 1-4 vietas 
patenka į savo divizionų finalinį etapą.  

 
2.4.5. Komandos (-a), kurios nepateko į finalinį etapą, pasidalina atitinkamas likusias vietas 

čempionate. 
 

Finalinių jaunimo varžybų vykdymo sistema: 
 

2.4.6. Finalinis etapas vykdomas 1-ą vietą atrankiniame etape užėmusios komandos aikštelėje, 
jeigu ji išpildo šių nuostatų VIII skyriaus reikalavimus (salės dydis netaikomas B 
diviziono komandoms). Jei Komanda atsisako ar negali vykdyti finalinių varžybų, 
varžybos vykdomos 2-ąją vietą atrankiniame etape užėmusios komandos aikštelėje ir t.t. 

2.4.7. Finalinės varžybos žaidžiamos rato sistema. Finalinių varžybų susitikimų tvarkaraštis 
sudaromas pagal Bergerio sistemą: 

 
1 diena: 1-4 ir 2-3 vietas užėmusios komandos; 
2 diena: 1-2 ir 3-4 vietas užėmusios komandos; 
3 diena: 1-3 ir 2-4 vietas užėmusios komandos. 

 
2.4.8. Komandos vieta šiame etape nustatoma vadovaujantis pagal šių nuostatų VII skyriaus 

2.2. punkto, 2.2.3. papunktį. 
 

VIII. Vykdymo sąlygos 
 

1. Jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų amžiaus grupėse dalyvio mokestis 30 Eur komandai. Mokestis 
mokamas registruojant komandą LTF renginių sistemoje. 

2. Kiekvienas čempionato tinklininkas privalo turėti licenciją. Licencijos mokestis 4 eur vienam žaidėjui 
vienam sezonui. Licencija suteikiama registruojant komandą LTF renginių sistemoje. 

3. Išlaidas, susijusias su komandos dalyvavimu čempionate (kelionė, maitinimas, nakvynė) apmoka 
komandą siunčianti sporto organizacija. 

4. Jaunimo ir jaunių amžiaus grupių rekomenduojama rungtynių pradžia ne ankščiau  kaip 17 val. (darbo 
dienomis), ir ne ankščiau kaip 11 val. (šeštadieniais ir sekmadieniais), Jaunučių ir vaikų amžiaus 
grupių rekomenduojama rungtynių pradžia ne ankščiau kaip 12 val. (darbo dienomis) ir ne ankščiau 
kaip 11 val. (šeštadieniais ir sekmadieniais), tačiau paliekama teisė komandoms susitarti dėl kito 
rungtynių laiko. 

5. Visi varžybų tvarkaraščiai yra matomi „Data Volley“ sistemoje ir randami LTF internetinėje 
svetainėje. Tik šioje sistemoje ir LTF internetiniame puslapyje paskelbti tvarkaraščiai yra 
laikomi oficialiais ir galutiniais. Jais turi vadovautis sporto įstaigų atstovai ir treneriai. 

6. Atrankiniame/atkrintamajame ir finaliniame etapuose čempionato organizatorius gavęs iš turo 
vykdytojo varžybų tvarkaraščius sukelia juos į sistemą ne vėliau kaip prieš 6 kalendorines dienas iki 
turo pradžios. 

7. Komanda, gaunanti teisę priimti savo sporto bazėje finalinį etapą privalo užtikrinti šiuos reikalavimus: 
7.1. švieslentė su komandų pavadinimais, 
7.2. keitimų lentelės, 
7.3. atsarginių žaidėjų zona, 
7.4. pirmojo teisėjo bokštelis, 
7.5. tinklo aukščio matuoklė, 
7.6. tinklo stovų apsaugos, 
7.7. pašluostės grindims, 
7.8. medicininis aprūpinimas (Būtina), 
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7.9. kompiuterį, internetą ir asmenį, atsakingą už e-protokolo vedimą varžybų metu. 
7.10. Sporto salė, kur Jaunimo/Jaunių amžiaus grupėse finalinių varžybų vykdymui dydis būtų ne 

mažesnis nei 26x15 m. 
8. Neįvykdžius šio skyriaus 8 punkto reikalavimų skiriama 50 EUR bauda turo vykdytojui. 

9. Miestas (sporto mokykla/centras/klubas), atsakingas už tinkamą varžybų pravedimą, ne vėliau kaip per 
dvi dienas po varžybų privalo atsiųsti čempionato organizatoriui šių nuostatų II skyriuje nurodytu el. 
paštu užpildytą vyr. teisėjo turo ataskaitą. Originalai kartu su varžybų protokolais yra saugomi pas turo 
vykdytoją. LTF paprašius turo vykdymo dokumentacija turi būti pateikta LTF per 10 d. d. 

10. Jeigu komanda nesilaiko šio skyriaus reikalavimų, ji netenka teisės vykdyti atrankinių/atkrintamųjų ir 
finalinių varžybų savo aikštelėje 2021-2022 m. ir 2022-2023 m. čempionatuose toje amžiaus grupėje. 
 

IX. Teisėjavimas 
 

1. Čempionato atrankiniuose ir atkrintamuosiuose etapuose teisėjauja turo vykdytojo paskirti teisėjai. 
Rekomenduojama Jaunimo ir Jaunių amžiaus grupės atrankinėms ir atkrintamosioms varžyboms skirti 
po du teisėjus. 

2. Čempionate atitinkamo amžiaus varžybose negali teisėjauti dalyvaujančių komandų ir komandų žaidėjų 
atitinkamo amžiaus treneriai. 

3. Atvykstanti komanda, suderinusi su turo vykdytojais, gali atsivežti savo teisėją, kuris negali teisėjauti jį 
atsivežusiai komandai I-u teisėju. 

4. Zonų, pogrupių (atrankinio ir atkrintamojo etapo) varžybų metu visas teisėjavimo išlaidas, o taip pat 
medicininį aptarnavimą apmoka tų miestų sporto skyrių padaliniai, kuriose vykdomos minėtos 
varžybos. 

5. Finalinėse varžybose privalo teisėjauti 2 teisėjai. Finalinėse varžybose jaunimo, jaunių ir jaunučių 
amžiaus grupėse teisėjavimo išlaidas ir medicininį aptarnavimą finansuoja LTF. 
 

X. Protestų padavimo tvarka. 
 

1. Pareiškimas apie protesto padavimą turi būti fiksuojamas rungtynių protokole, kuris turi būti pateiktas 
varžybų sekretorei iš karto pasibaigus rungtynėms. 

2. Išsamus protestas turi būti siunčiamas Organizatoriui (II skyriuje nurodytu el. paštu) per 3 dienas po 
rungtynių. 

XI. Apdovanojimas 
 

1. Komandos, finalinėse jaunimo, jaunių, jaunučių, vaikų varžybose laimėjusios I, II, III vietas, 
apdovanojamos taurėmis, komandiniais diplomais, medaliais. Komanda užėmusi IV vietą 
apdovanojama komandiniu diplomu. 

2. B diviziono jaunių ir jaunių varžybų komanda nugalėtoja apdovanojama taure. 
3. Komandos finalinėse vaikų varžybose užėmusios IV - VI vietas apdovanojamos komandiniais 

diplomais. 
4. Visų amžiaus grupių finalinių varžybų geriausi komandų žaidėjai yra apdovanojami asmeniniais 

prizais. 


