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 PATVIRTINTA:                                                                                               

 Lietuvos tinklinio federacijos 

 2022 m. birželio mėn. _ d. VK nutarimu Nr. _ 

 PROJEKTAS 

 

     

         

2022 METŲ TOP SPORT LIETUVOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PAPLŪDIMIO TINKLINIO ČEMPIONATO  

N U O S T A T A I  

 

I.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.  Išaiškinti stipriausias Lietuvos vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio komandas. 

2.  Nustatyti vyrų ir moterų komandų reitingus.  

3.  Populiarinti tinklinį Lietuvoje. 

4.  Kelti žaidėjų meistriškumą. 
 

II. VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI 

 

1.  Čempionatą organizuoja LTF. Visi 2022 m. Lietuvos vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio čempionato etapai 
vadinami rėmėjo TOP SPORT vardu – 2022 m. TOP SPORT  Lietuvos vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio 

čempionatas.  

2.  Varžybas vykdo LTF Vykdomojo komiteto  (toliau – VK) patvirtintu čempionato vykdytoju.  

 

III. DALYVIAI 

 

1.  Čempionato I ir II etapų pagrindinėse varžybose dalyvauja ne daugiau kaip 24 komandos (etapo vykdymo 
formatas gali keistis atsižvelgiant į užsiregistravusių komandų skaičių). Finalinio etapo pagrindinėse 

varžybose dalyvauja ne daugiau kaip 16 komandų. Užsiregistravus daugiau komandų, atrankinės varžybos 

vykdomos vieną dieną prieš arba pirmą etapo dieną prieš pagrindines etapo varžybas.  

2.  Čempionate gali dalyvauti visos individualios Lietuvos paplūdimio tinklinio komandos (komandos 

atstovaujančios pačios save) ir Lietuvos tinklinio sporto klubų deleguotos komandos. 

3.  Čempionate gali dalyvauti užsienio komandos, turinčios savo šalies tinklinio federacijos leidimą dalyvauti 
Lietuvos čempionato varžybose ir sumokėjusi čempionato komandos startinį mokestį. Jei į čempionatą 

užsiregistruoja dalyvauti užsienio komandos, šiuo atveju oficialūs Lietuvos čempionato rezultatai 

fiksuojami, skaičiuojant reitingo taškus tik Lietuvos komandoms,  neįvertinant užsienio komandų užimtų 

vietų. 

4.  Komandos gali vadintis atstovaujamo sporto klubo, sporto centro, sporto mokyklos ar rėmėjo vardu. 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

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

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

2.  Čempionatas vykdomas trim etapais: I etapas, II etapas ir III (finalinis) etapas. 

I etapas: liepos 9-10 d. Vėlykalnio bendruomenės sporto aikštyne, Rokiškyje. 

II etapas: liepos 23-24 d. Baltojo tilto aikštynuose, Vilniuje. 

III (finalinis) etapas: rugpjūčio 6-7 d. Baltojo tilto aikštynuose, Vilniuje. 

3.  Rungtynės žaidžiamos: penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais  – nuo 9.00 val., varžybų ir rungtynių 
data ir laikas gali būti tikslinami atskiru LTF sprendimu ir informuojant apie tai komandas.  

4.  Esant nepalankioms oro sąlygoms, dėl kurių vykdyti varžybas neįmanoma, ar susidarius Force majeure 

sąlygoms, varžybų vieta gali būti keičiama  varžybų vadovo sprendimu. 

 

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 

 

1.  Šių nuostatų nenustatytais atvejais vadovaujamasi oficialiomis FIVB paplūdimio tinklinio taisyklėmis. 
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2.  Komandų registracija į čempionatą baigiama 5 darbo dienos iki varžybų pradžios. Užsiregistravusių 
komandų sąrašas skelbiamas events.ltf.lt LTF tinklinio regninių puslapyje.  

3.  I ir II etapų čempionatų pagrindinių varžybų vykdymo sistema – pogrupiai (1 stadija) ir vieno minuso 

sistema (2 stadija), ne daugiau kaip 24 komandos. Etape užsiregistravus daugiau kaip 24 komandoms, į 

pagrindines etapo varžybas patenka 20 didžiausią LTF reitingą turinčių užsiregistravusių komandų (iš jų 

max. Aštuonios (8) užsienio komandos). Likusios komandos patenka į atrankines varžybas. Atrankinės 

varžybos vykdomos pirmą varžybų dieną arba dieną prieš pagrindines varžybas. Atrankinės varžybos 

vykdomos vieno minuso sistema rungtynes žaidžiant iš dviejų laimėtų setų. Iš atrankinių varžybų į 

pagrindinias etapo varžybas patenka 4 komandos. Atrankinėse varžybose komandos į lentelę skirstomos 
vadovaujantis komandų reitingais. 

Finalinio etapo vykdymo pagrindinių varžybų vykdymo sistema – pogrupiai (1 stadija) ir vieno minuso 

sistema (2 stadija), ne daugiau kaip 16 komandų. Etape užsiregistravus daugiau kaip 16 komandų, į 

pagrindines etapo varžybas patenka 4 komandos turinčios didžiausia FIVB reitingą, žemiau po jų rikiuojasi 

8 didžiausią LTF reitingą turinčios užsiregistravusios komandos po dviejų sužaistų etapų. 

4.  Atrankinės varžybos vykdomos pirmą varžybų dieną arba dieną prieš pagrindines varžybas. Atrankinės 

varžybos vykdomos vieno minuso sistema rungtynes žaidžiant iš dviejų laimėtų setų. Iš atrankinių varžybų į 

finalines etapo varžybas patenka 4 komandos. Atrankinėse varžybose komandos į lentelę skirstomos 

vadovaujantis komandų reitingais po sužaistų dviejų etapų.  

5.  Komandų vietos kiekvienų varžybų lentelėje nustatomos pagal pagal LTF reitingus. Komandos turinčios po 
lygiai LTF reitingo taškų, varžybų lentelėje paskirstomos burtų keliu.  

6.  I – ąjame etape komandų vietos varžybų lentelėje nustatomos pagal asmeninius 2021 m. LTF reitingo 

taškus. 

7.  II ir III etapuose komandų vietos varžybų lentelėje nustatomos pagal komandų 2022 m. turimą LTF reitingą 
po I ir II-ojo etapų. Po pirmojo etapo varžybų anuliuojami 2021 m. LTF turėti reitingo taškai. 

8.  Čempionato etapuose esant skirtingai komandos sudėčiai vieta varžybų lentelėje nustatoma, susumavus 

turimus naujos komandos asmeninius žaidėjų reitingo taškus. 
9.  Lietuvos čempionato komandų galutinės užimtos vietos nustatomos įvertinant tik III-ojo, finalinio etapo, 

rezultatus (neskaičiuojant I-ame ir II-ame etape komandų surinktus reitingo taškus).  

 

10. Komandų išdėstymas pogrupiuose I, II etapas (1 stadija): 

24 komandos bus išdėstytos į 6 pogrupius po 4 komandas tokiu principu (lentelę žiūrėti žemiau): 

 

Moterų ir Vyrų komandos 

A pogrupis B pogrupis C pogrupis D pogrupis E pogrupis F pogrupis 

Seed #1  Seed #2 Seed #3  Seed #4 Seed #5 Seed #6 

Seed #12  Seed #11 Seed #10  Seed #9 Seed #8  Seed #7 

Seed #13 Seed #14 Seed #15 Seed #16 Seed #17 Seed #18 

Seed #24 Seed #23 Seed #22 Seed #21 Seed #20 Seed #19 

• Seed # 1 – Seed # 20,  komandos pagal  LTF reitingą; 

• Seed # 21 – Seed # 24,  komandos iš atrankinių varžybų. 

 
 

Pogrupiuose žaidžiama FIVB  modifikuota sistema: 

• 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. 

• 4-ąją vietą pogrupiuose ir dvi (2) komandos turinčios žemiausią santykį savo žaistų varžybų grupėje 

tarp visų laimėjusių 3-iasias vietas savo pogrupiuose komandų, užima 17 vietą etape. 

Komandų išdėstymas 16 –os komandų lentelėje, vieno minuso sistemoje (2 stadija): 

• 1ą ir 2ą reitingus pogrupiuose turinčio komandos ir keturios (4) komandos turinčios geriausią 3ą 

reitingą (žiūrimi geriausi turimi santykiai (ratio – laimėti/pralaimėti setai, laimėti/pralaimėti taškai 

grupėje žaistų varžybų) tarp visų grupių patenka į 16 – os komandų lentelę, vieno minuso 

sistemoje.  

• Burtų traukimas į lentelę turi būti atliktas iš karto po visų sužaistų rungtynių grupėse,  30 min. 

bėgyje. 

• Ištrauktų burtų grafinis atvaizdavimas  (shemą žiūrėti žemiau): 
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 (A1 arba B1) Seed #1         

           
rungtynės # 1 Laimėtojai Varžybų # 1       

            
Burtai nr. 5 - Seed #16           

  rungtynės # 9 Laimėtojai Varžybų # 9     
Burtai nr. 2 - Seed #8           

             
rungtynės # 2 Laimėtojai Varžybų # 2         

            
Burtai nr. 3 - Seed #9           

           
Burtai nr. 1 - Seed #5   rungtynės # 15     

             
rungtynės # 3 Laimėtojai Varžybų # 3         

              
Burtai nr. 3 - Seed #12             

  rungtynės # 10 Laimėtojai Varžybų # 10       
Burtai nr. 1 - Seed #4           

             
rungtynės # 4 Laimėtojai Varžybų # 4         

            
Burtai nr. 4 - Seed #13           

      rungtynės # 20 Auksas 

Burtai nr. 1 - Seed #3          

            
rungtynės # 5 Laimėtojai Varžybų # 5        

             
Burtai nr. 4 - Seed #14            

  rungtynės # 11 Laimėtojai Varžybų # 11      
Burtai nr. 1 - Seed #6            

              
rungtynės # 6 Laimėtojai Varžybų # 6          

             
Burtai nr. 3 - Seed #11            

            
Burtai nr. 2 - Seed #7   rungtynės # 16      

            
rungtynės # 7 Laimėtojai Varžybų # 7        

             
Burtai nr. 3 - Seed #10            

  rungtynės # 12 Laimėtojai Varžybų # 12      
Burtai nr. 5 - Seed #15      Prlaimėtojai Varžybų # 15   

             
rungtynės # 8 Laimėtojai Varžybų # 8    rungtynės # 19 Bronza   

            
 (A1 arba B1) Seed #2      Prlaimėtojai Varžybų # 16    
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VARŽYBOS DĖL 5 – 8 VIETŲ: (Tik finaliniame etape, jeigu užsiregistruoja užsienio komandos) 

 

Pralaimėtojai Varžybų # 9 
    

 
 

 
 

  
   

 
 

 
      

 
 

rungtynės # 13 Laimėtojai Varžybų # 13 
  

 
 

        
 

 
 

       
 

 
Pralaimėtojai Varžybų # 10  

 
  

 
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 

       
 

 

  
rungtynės # 18 Dėl 5 – 6 vietų   

 
 

        
Pralaimėtojai Varžybų # 11 

       
 

         
 

         
rungtynės # 14 Laimėtojai Varžybų # 14  

   

  
  

 
Prlaimėtojai Varžybų # 13 

  
 

         
Pralaimėtojai Varžybų # 12  

 
rungtynės # 17 Dėl 7-8 vietų   

 
        

 
   

Prlaimėtojai Varžybų # 14  
 

 

• Pogrupio A1 komanda ir pogrupio B1 komanda išsidėsto lentelėje tokiu principu: geresnį santykį turinti komanda 

(žiūrimi geriausi turimi santykiai (ratio) savo grupėje žaistų varžybų) yra priskiriama rungtynėms #1 ir žaidžia pirmąsias 

varžybas, žemesnį santykį turinti komanda priskiriama rungtynėms  #8  ir žaidžia aštuntąsias varžybas. 

• Burtai Nr. 1 – Pogrupių C, D, E, F pirmosios komandos traukia burtus ir išsiskirsto lentelėje pagal pateiktą schemą. 

• Burtai Nr. 2 – Geriausios dvi (2) komandos iš visų antrąsias vietas pogrupiuose užėmusių komandų (žiūrimi geriausi 

turimi santykiai (ratio) grupėje žaistų varžybų) traukia burtus ir išsiskirsto lentelėje pagal pateiktą schemą. 

• Burtai Nr. 3 – Likusios keturios (4) komandos iš visų antrąsias vietas pogrupiuose užėmusių komandų (žiūrimi geriausi 

turimi santykiai (ratio) grupėje žaistų varžybų) traukia burtus ir išsiskirsto lentelėje pagal pateiktą schemą (tos pačios 

pogrupio komandos pirmame rate neturi susitikti). 

• Burtai Nr. 4 – Geriausios dvi (2) komandos iš visų trečiąsias vietas pogrupiuose užėmusių komandų (žiūrimi geriausi 

turimi santykiai (ratio) grupėje žaistų varžybų) traukia burtus ir išsiskirsto lentelėje pagal pateiktą schema (tos pačios 

pogrupio komandos pirmame rate neturi susitikti). 

• Burtai Nr. 5 – Likusios dvi (2) komandos iš visų trečiąsias vietas pogrupiuose užėmusių komandų (žiūrimi geriausi 

turimi santykiai (ratio) grupėje žaistų varžybų) traukia burtus ir išsiskirsto lentelėje pagal pateiktą schema (tos pačios 

pogrupio komandos pirmame rate neturi susitikti). 

 

11. Komandų išdėstymas pogrupiuose III etapas (finalinis) (1 stadija): 

16 komandų bus išdėstytos į 4 pogrupius po 4 komandas tokiu principu: 
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• Seed # 1 – Seed # 16, komandos pagal LTF reitingą po 2 etapų 

 
 

Pogrupiuose žaidžiama FIVB  modifikuota sistema: 

• 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. 

• 4-asias vietas pogrupiuose užėmusios komandos pasidalina 13 - 16 vietas. 

Komandų išdėstymas 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: 

 

Moterų ir vyrų  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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I - TURAS II - TURAS PUSFINALIAI FINALAI 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Jei į čempionato I ir II etapus užsiregistruoja dvylika (12) ar mažiau komandų, LTF pasilieka teisę nevykdyti, keisti 

varžybų pravedimo sistemą ar etapo vykdymo dienų skaičių, prieš tai informavus užsiregistravusių komandų 

sportininkus. 

13.  Komandos reitingas, nustatomas, susumavus turimus komandos asmeninius žaidėjų reitingo taškus. 

14. Komanda čempionate laimėjusi I vietą gauna 50 LTF taškų, II - 46, III –  42, IV –38, V-VI – 32, VII-VIII – 24, IX-

XVI – 18, XVII–XXIV– 12 taškų, XXV–XXXII- 8 taškų, atrankiniame etape dalyvavusioms, bet į pagrindines varžybas 

nepatekusioms komandoms skiriami 6 (šeši) LTF taškai. 

 

 

 

 

 

 

 

D3 rungtynės # 5 Laimėtojai rungtynių # 5 

rungtynės # 1 Laimėtojai rungtynių # 1 

C2 rungtynės # 9 Laimėtojai rungtynių # 9 

D1 

B3 rungtynės # 6 Laimėtojai rungtynių # 6 

rungtynės # 2 Laimėtojai rungtynių # 2 

A2 rungtynės # 12 Auksas 

C1 

A3 rungtynės # 7 Laimėtojai rungtynių # 7 

rungtynės # 3 Laimėtojai rungtynių # 3 

B2 rungtynės # 10 Laimėtojai rungtynių # 10 

B1 

C3 rungtynės # 8 Laimėtojai rungtynių # 8 

rungtynės # 4 Laimėtojai rungtynių # 4 Prlaimėtojai rungtynių # 9 

D2 rungtynės # 11 Bronza 

Prlaimėtojai rungtynių # 10 
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15. Lietuvos čempionato rezultatai yra komandų galutinės užimtos vietos 2022 metų TOP SPORT Lietuvos paplūdimio 
tinklinio čempionate. Be to, papildomai skaičiuojami Lietuvos komandų rezultatai atskirai nuo kitų šalių sportininkų 

užimtų vietų, tam,  kad nustatyti Lietuvos stipriausias komandas.   

16. Užsiregistravusiai komandai, nedalyvavusiai be pateisinamos priežasties čempionato varžybose taikomas šių  

nuostatų 6 skyriaus 5 punktas. 

17. Į čempionato pagrindines varžybas gali būti skirtos ne daugiau kaip dvi “laisvas kortas” Lietuvos ar užsienio 
komandoms. “Laisvas kortas” suteikia LTF. Vieną “laisvą kortą” gali skirti čempionato organizatorius, antrąją – 

LTF. LTF sprendimą dėl laisvos kortos priima generalinis sekretorius kartu su paplūdimio tinklinio viceprezidentu ir 

varžybų vykdytoju. 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

1.  Sportininkai norintys dalyvauti 2022 metų TOP SPORT Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionate, prieš 

čempionatą, bet net ne vėliau kaip 5 d.d. iki varžybų vykdymo dienos, privalo užsiregistruoti į varžybas per LTF 

internetinę renginių paskyrą – events.ltf.lt.  

2.  Čempionato pagrindinių varžybų komandos startinis mokestis yra 40 EUR, kvalifikacijos turnyro mokestis – 20 Eur 
(kvalifikacijos komandos, patekusios į pagrindinį turnyrą susimoka likusią startinio mokesčio dalį. Apie tai 

komandos informuojamos el. paštu). Metinis žaidėjo licencijos mokestis – 10 eur.   

3.  Varžybų dieną, registracijos metu, sportininkai, privalo pateikti čempionato vadovui asmens dokumentą, jei 

sportininkas yra nepilnametis galiojančią sveikatos pažymą, kuri yra patvirtinta medicinos gydytojo (to reikia, kai 

nepilnametis sportininkas neturi med. pažymos savo LTF žaidėjo paskyroje, tinka ir el-versija).  

4.  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.  
 

VII. TEISĖJAVIMAS 

 

1.  Čempionatui vadovauja LTF  paplūdimio tinklinio čempionato varžybų vadovas. Vadovą skiria LTF Teisėjų 

kolegija.  

2.  Čempionato vadovas skiria čempionato teisėjus ir sekretorius. Čempionato vadovas ir organizatorius siekia, kad 
etapo sekretoriai ir teisėjai būtų miestų, kuriuose vykdomas atitinkamas varžybų etapas, gyventojai. Tam tikslui prieš 

varžybas turi būti vykdomos mokomosios klinikos sekretoriams ir teisėjams. 

3.  I ir II teisėjų darbo užmokestis į dieną (70,- EUR), sekretoriams (-ėms) – (40,- EUR).  

4.  Čempionato varžybų vadovas techniniame susirinkime informuoja trenerius ir žaidėjus apie čempionato eigą.  

5.  Varžybų rezultatai skelbiami LTF internetinėje svetainėje.  

 

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 
1. Visus iškilusius ginčus turnyro eigoje sprendžia varžybų vadovas.  

Užimta 

vieta 

Užimta 

vieta 

Reitingo taškai – LTF 

(komandai) 

 1 1 50 

2 2 46 

3 3 42 

4 4 38 

5-8 5-6 32 

 9-16 7-8 24 

17-24 9-16 18 

25-32 17-24 12 

33-36 25-32 8 

37-41 Q 6 

mailto:info@ltf.lt
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IX. PROTESTŲ PADAVIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

1.  Paduodanti protestą komanda įmoka 100 EUR mokestį varžybų vadovui, jei protestas patenkinamas – pinigai 
grąžinami. 

2.  Komanda turi teisę paduoti protestą ne vėliau kaip 2 (dvi) val. po protestuojamų rungtynių pabaigos. 

3.  Protestus nagrinėja ir sprendimus priima LTF VK per 7 d.d.  nuo protesto padavimo. 
 

X. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

 

1.  Komandos dalyvavimo išlaidas moka pačios. Už komandas, deleguojamas tinklinio sporto klubo, dalyvavimo 

išlaidas gali apmokėti jas deleguojantys sporto klubai. 

2.  Komandų žaidėjai privalo dėvėti vienodą aprangą, marškinėliai – su 1 ir 2 nr. ant krūtinės ir nugaros, vienodi turi 
būti ir šortai/ bikini/ tamprės.  Termo apranga taip pat turi būti vienoda. Visus klausimus dėl aprangos varžybų metu 

sprendžia varžybų vadovas.  

3.  Organizatoriai gali pateikti savo aprangą su rėmėjo simboliais, kurią privaloma dėvėti viso etapo varžybų metu. 

4.  Žaidžiama Mikasa VLS 300 kamuoliais. 
 

XI. APDOVANOJIMAS 

 

1.  2022 m. TOP SPORT Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato finalinio etapo nugalėtojai apdovanojami LTF 

taurėmis ir medaliais. I-ojo ir II-ojo etapų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami čempionato taurėmis. 

2.  Komandoms gali būti įsteigti rėmėjų prizai. 

3.  Čempionate komandoms  įsteigti *piniginiai prizai: 

 

 

I-II etapų piniginis prizas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalinio etapo piniginis prizas: 

 

 

 

*Piniginiai prizai po etapo pervedami bankiniu pavedimu į sportininkų asmenines banko sąskaitas. 

 

 

 
 

 

Užimta 

vieta 

Piniginis prizas 

(vyrų komandai) 

Užimta 

vieta 

Piniginis prizas 

(moterų komandai) 

1 400 eur. 1 400 eur. 

2 300 eur. 2 300 eur. 

3 200 eur. 3 200 eur. 

Užimta 

vieta 

Piniginis prizas 

(vyrų komandai) 

Užimta 

vieta 

Piniginis prizas 

(moterų komandai) 

1 600 eur. 1 600 eur. 

2 450 eur. 2 450 eur. 

3 300 eur. 3 300 eur. 

4 150 eur. 4 150 eur. 
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