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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

ORGANIZUOJAMO PAPLŪDIMIO TINKLINIO TURNYRO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS TURNYRO NUOSTATOS 

 

1. Paplūdimio tinklinio turnyro, skirto Europos judumo savaitei paminėti nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato turnyro tikslą, vykdymo laiką, turnyro organizavimo taisykles, 

laimėtojų apdovanojimų tvarką. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paplūdimio tinklinio turnyre 

(toliau – Turnyras) gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai. 

Turnyro tikslas – išaiškinti pajėgiausias Vilkaviškio rajono savivaldybės paplūdimio 

tinklinio komandas. Populiarinti tinklinį tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų, 

skatinti fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, puoselėti sporto tradicijas. 

3. Turnyras vyks 2018 m. rugsėjo 16 d. (sekmadienį) 12.00 val. Vilkaviškio miesto pliaže.   

 

II.  TURNYRO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Turnyrą organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla. 

5. Turnyro vyr. teisėjas E. Kučiauskas, sekretorius J. Jurkynas. 

6. Informacija dėl Turnyro organizavimo ir vykdymo teikiama telefonais: (8 619) 212 36,        

(8 620) 459 00. 

 

III.  TURNYRO VYKDYMO SISTEMA 

 

7. Turnyre gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai. Turnyro vykdymo 

sistema nustatoma varžybų vietoje, paaiškėjus dalyvių skaičiui. Turnyrą laimi komanda 

laimėjusi du setus. Setą (išskyrus lemiamąjį, 3-ąjį) laimi komanda, kuri pirmoji surenka 

15 taškų esant bent 1 taško persvarai. Kai rezultatas setais 1:1, žaidžiamas lemiamasis (3-

asis) setas tol, kol surenkama 11 taškų, esant ne mažiau kaip 2 taškų persvarai. Kai 

rezultatas lygus 10:10, žaidžiama tol, kol pasiekiama 2 taškų persvara. Žaidžiant rato 

sistema (taip pat ir pogrupiuose) komandos vieta nustatoma pagal didžiausią surinktų 

taškų skaičių. Už pergalę rezultatu 2:0, 2:1 komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą 

rezultatu 1:2 – vienas taškas, už pralaimėjimą rezultatu 0:2 – nulis taškų, už neatvykimą – 

minus vienas taškas. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą 

eilės tvarka užima komanda: 1) turinti didesnį laimėtų rungtynių skaičių; 2) kurios 

geresnis setų, esant reikalui ir taškų setuose santykis tarp visų turnyro (pogrupio 

varžybose – kai nustatoma vieta pogrupyje) dalyvaujančių komandų, neįskaitant rezultatų 

su neatvykusiomis ar pasišalinusiomis komandomis; 3) laimėjusi tarpusavio susitikimą. 

Jei komanda, po teisėjų kvietimo atsisako žaisti, ji skelbiama neatvykusia ir pralaimi 

varžybas rezultatu 0:2 setais ir po 0:15, 0:15 taškų kiekviename sete. Komanda, laiku 

neišėjusi į aikštelę, skelbiama neatvykusia ir pralaimi varžybas tokiu pačiu rezultatu 0:2 

setais ir po 0:15, 0:15 taškų kiekviename sete. 
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8. Turnyre gali dalyvauti tik mišrios komandos (vyras + moteris vienoje komandoje). 

Komandos sudėtis – 2 žaidėjai. 

 

IV.  TURNYRO DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

9. Išankstinė registracija vyksta iki 2018 m. rugsėjo 14 d.: telefonu (8 342) 31058 arba el.p. 

info@vilkaviskiovsb.lt  

10.  Turnyro dieną (2018 m. rugsėjo 16 d.) komandų registracija vyks nuo 11:00 iki 11:30 

val. varžybų vietoje. Varžybų sistema paaiškės po komandų registracijos.  

 

V. TURNYRO APDOVANOJIMAI 

 

11. Turnyro nugalėtojai bus paskelbti pasibaigus varžyboms.  

12. Nugalėtojai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

įsteigtais prizais.  

 

 

_____________ 
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