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ŠIAULIŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ TINKLINIO TURNYRO
„TINKLINIS BE SIENŲ“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Turnyro tikslas – propaguoti kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenimo būdą
darbuotojų, mokinių, tėvų, mokytojų, dėstytojų, studentų, pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų
bendruomenių narių tarpe, sutelkti bendruomenes ne tik sąžiningam ir nuoširdžiam darbui, bet ir
turiningam laisvalaikiui sportuojant.
Turnyro uždaviniai:
 turiningai leidžiant laisvalaikį, išaiškinti stipriausias bendruomenių komandas;
 dalyvaujant komandoje, formuoti garbingo žaidėjo, nugalėtojo nuostatas.
II SKYRIUS
VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija pagal turnyro
nuostatuose numatytą tvarką. Turnyro organizatoriai skiria vyr. teisėją, kuris atsakingas už
tinkamą turnyro organizavimą, teisėjų paskyrimą ir organizavimo tvarką.
III SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA, TURNYRO TRUKMĖ IR VIETA
Turnyras vyks 2018 m. gruodžio 15 d. „Saulėtekio“ gimnazijos sporto salėje
(Lieporių g. 2, Šiauliai). Varžybų pradžia – 10 valanda.
Registracija vykdoma
elektroniniu paštu: jonas@sauletekis.lt. Komandos
registruojasi iki 2018 m. gruodžio 12 d. 17 val. Dėl detalesnės informacijos galima pasiteirauti
paskambinus telefonu 8 699 37 370 vyr. teisėjui Jonui Klapatauskiui.
Komandų vadovai, atvykę į varžybas teisėjų kolegijai pateikia vardines paraiškas
patvirtintas įstaigos vadovo, direktoriaus ar komandos kapitono (komandos pavadinimas,
komandos narių skaičius, žaidėjų vardai, pavardės ir atsakingo asmens kontaktai – vardas,
pavardė, tel. numeris).
IV SKYRIUS
KOMANDŲ SUDĖTIS IR TAISYKLĖS
Komandos sudėtis aikštelėje – 6 žaidėjai (komandos nariais gali būti žaidėjai
nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus), paraiškoje galima registruoti ne daugiau nei 8 žaidėjus.

Turnyro varžybos vyks pagal oficialias tinklinio taisykles tik žaidžiama iki 2
pergalių, o sete iki 15 taškų, esant rezultatui 1:1 trečias setas iki 11 taškų.
V SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS
Varžybose komandų vietos nustatomos pagal didžiausią taškų sumą. Už pergalę
skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas. Neatvykimas vertinamas 0 taškų, ir iš tolesnių
varžybų komanda pašalinama. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama
jų tarpusavio susitikimo laimėtojai. Trims komandoms surinkus vienodai taškų, skaičiuojamas
laimėtų ir pralaimėtų rungtynių santykis tarp konkuruojančių komandų. Nenustačius vietų tokiu
būdu, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų (kėlinių) santykis, jei ir šie rodikliai vienodi,
skaičiuojami šių komandų tarpusavio susitikimų taškai.
Komandų nugalėtojų nustatymas gali keistis priklausomai nuo dalyvausiančių
komandų skaičiaus ir pasirinktos varžybų vykdymo sistemos, kuri išaiškės po registracijos.
VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
Turnyro nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis, medaliais, geriausi
žaidėjai asmeninėmis dovanėlėmis.
VII SKYRIUS
TURNYRO ORGANIZATORIAI IR GLOBĖJAI
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija.
Nuostatus paruošė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
metodininkas Jonas Klapatauskis.
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