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2020 M. JURBARKO RAJONO TINKLINIO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

I. Tikslas ir uždaviniai 
 

1. Populiarinti tinklinio žaidimą Jurbarko rajone. 

2. Skatinti miesto ir rajono gyventojų fizinį aktyvumą. 

3. Išaiškinti pajėgiausias komandas. 
 

II. Varžybų organizatoriai 
 

Varžybas organizuoja Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. 

Tel./fax. 8 447 72536, el. paštas jurbarkosportas@gmail.com. 
 

III. Varžybų laikas ir vieta 

Varžybos vykdomos 2020 m. vasario - kovo mėnesiais A. Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos sporto salėje (Vydūno g. 15, Jurbarkas). 

Pirmenybių pradžia 2020 m. vasario 23 d. (sekmadienis). 
 

IV. Vadovavimas varžyboms 
 

Varžyboms vadovauja teisėjų kolegija, sudaryta iš organizatorių ir 2020 m. Jurbarko 

rajono tinklinio pirmenybėse dalyvaujančių komandų deleguotų atstovų. 
 

V. Varžybų dalyviai 
 

Jurbarko rajono tinklinio pirmenybėse gali dalyvauti visi asmenys anksčiau gyvenę, 

dabar gyvenantys ir/arba dirbantys Jurbarko rajone Varžomasi 6 x 6, amžius ir lytis 

neribojami. 

 

VI. Dalyvių registracija 
 

1. Komandos, norinčios dalyvauti varžybose, pateikia paraiškas elektroniniu  

būdu iki   šių  metų vasario 17 d. (pirmadienio) 17.00 val. el. paštu: 

jurbarkosportas@gmail.com. 

2. Paraiškoje (Priedas Nr. 1) leidžiama registruoti 10 žaidėjų, kurie savo parašu 

patvirtina, kad pasitikrino gydymo įstaigoje savo sveikatos būklę bei gali dalyvauti 

futbolo varžybose. Įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų metu, varžybų 

organizatoriams jokių pretenzijų neturės. Paraiškoje komandos privalo įrašyti žaidėjų 

vardus ir pavardes, gimimo datas bei komandos pavadinimą. Taip pat prašoma 

registruojantis nurodyti komandos vadovo telefono numerį, el. pašto adresą. 

3. Už moksleivių sveikatą atsako komandos vadovas. 

4. Kiekvienas turnyro dalyvis sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš 

varžybų su juo organizatoriai gali naudoti renginio viešinimo tikslais be atskiro 

sutikimo. 

5. Komanda nepateikusi vardinės paraiškos pirmenybėse negali dalyvauti. 

 

VII. Varžybų vykdymo sistema 
 

1. Varžybos bus vykdomos dviem etapais: reguliariosios ir atkrintamosios varžybos. 

2. Reguliariosios varžybos bus vykdomos vieno arba dviejų ratų sistema 

(priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus), kiekvienai komandai 
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žaidžiat su kiekviena kita iš trijų laimėtų setų iki 25 taškų, penktas setas žaidžiamas 

iki 15 taškų. Žaidžiama iki 2 taškų skirtumo. 

3. Atkrintamosios varžybos bus vykdomos komandas sudėliojant žaisti minuso 

sistema pagal užimtą vietą reguliariosiose varžybose. Atkrintamųjų varžybų 

rungtynės taip pat bus žaidžiamos iš trijų laimėtų setų (detali informacija apie 

varžybų sistemą komandų vadovams bus išsiųsta kitą dieną po registracijos pabaigos 

ir paskelbta viešai elektroninėje svetainėje www.jurbarkosportas.lt ir „Jurbarko 

rajono kūno kultūros ir sporto centras“ Facebook puslapyje). 

4. Taškai skaičiuojami: laimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 3 taškai, laimėjimas 

rezultatu 3:2 – 2 taškai, pralaimėjimas rezultatu 2:3 – 1 taškas, pralaimėjimas 

rezultatu 0:3 arba 1:3 – 0 taškų, neatvykimas į varžybas minus 1 taškas. 

5. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų 

tarpusavio susitikimo laimėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem 

komandoms vietos nustatomos pagal geresnį santykį tarp komandų, turinčių po lygiai 

taškų tarpusavio susitikimuose. 

 

VIII. Teisėjavimas 
 

Komandos privalo turėti teisėją, kurį deleguotų teisėjauti kitose dienos rungtynėse.  

Varžybų metu kilusius ginčus sprendžia teisėjų kolegija. 

 

IX. Finansavimas 
 

 

Komandų kelionės ir maitinimo išlaidas dengia komandiruojanti organizacija. 

Varžybų pravedimo išlaidas dengia Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. 

 

X. Nugalėtojų apdovanojimai 
 

Pirmas tris vietas turnyre užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis. Komandų 

žaidėjai, treneriai, vadovai (viso po 11 žmonių) apdovanojami medaliais. Pirmenybių 

geriausi žaidėjas individualiais prizais. 

     

http://www.jurbarkosportas.lt/

