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ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS PAPLŪDIMIO TINKLINIO TURNYRO 

„PALYDĖKIME VASARĄ SPORTUODAMI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Turnyro tikslas – populiarinti paplūdimio tinklinio sportą įvairaus amžiaus gyventojų 

tarpe, propaguoti sveikos gyvensenos būdą kaip vieną iš aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų.  

Turnyro uždaviniai: 

1. Išaiškinti pajėgiausią tinklinio turnyro „Palydėkime vasarą sportuodami“ komandą. 

2. Dalyvaujant komandoje, formuoti garbingo žaidėjo, nugalėtojo nuostatas. 

 

II SKYRIUS 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija pagal turnyro 

nuostatuose numatytą tvarką. Tinklinio turnyre vadovaujamasi FIVB nustatytomis tinklinio 

taisyklėmis. Turnyro organizatoriai skiria vyriausiąjį teisėją, kuris atsakingas už tinkamą turnyro 

organizavimą, teisėjų paskyrimą ir organizavimo tvarką.  

III SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA, TURNYRO TRUKMĖ IR VIETA, VARŽYBŲ SISTEMA 

 

Turnyro dalyviai: 

 Šiaulių miesto progimnazijų grupė. Komandą sudaro 2 žaidėjai (į grupes pagal lytį 

nebus skirstoma, gali būti V+V, M+M, M+V). 

 Šiaulių miesto gimnazijų grupė.  Komandą sudaro 2 žaidėjai (į grupes pagal lytį 

nebus skirstoma, gali būti V+V, M+M, M+V). 

Varžybose gali dalyvauti tik nelankantys tinklinio sporto mokyklos žaidėjai. Varžybų 

dalyviai privalo turėti tvarkingą sportinę aprangą. 

Progimnazijų grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 komandos iš vienos mokyklos, o 

gimnazijų grupėje – ne daugiau kaip 1 komanda iš vienos gimnazijos.  

Turnyras vyks 2019 metų rugsėjo 24-25 dienomis „Saulėtekio“ gimnazijos  aikštyne 

esančioje paplūdimio tinklinio aikštelėje (Lieporių g. 2, Šiauliai). Varžybų pradžia – rugsėjo 24 d. 13 

valandą (dalyvauja progimnazijų grupė), rugsėjo 25 d. 14 valandą (dalyvauja gimnazijų grupė). 

Startinio mokesčio komandoms nėra.  



Švietimo įstaigos registruoja komandas elektroniniu paštu: jonas@sauletekis.lt. 

Komandos registruojasi iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 17 val. Esant dideliam komandų skaičiui, 

registracija gali būti uždaryta ir pirmenybė dalyvauti turnyre sudaryta anksčiau užsiregistravusioms 

komandoms. Esant blogoms oro sąlygoms turnyro data gali būti keičiama. Dėl detalesnės 

informacijos galima pasiteirauti paskambinus telefonu 8 699 37 370 vyr. teisėjui Jonui Klapatauskiui. 

Komandų vadovai iki pirmųjų varžybų vyriausiajam teisėjui ar sekretoriui pateikia 

vardines paraiškas su komandos pavadinimu, komandos narių skaičiumi, žaidėjų vardais, pavardėmis 

ir atsakingo asmens kontaktais – vardas, pavardė, tel. numeris. Pateikiant paraišką, kiekvienas 

varžybų dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų taisyklėmis ir yra pasitikrinęs savo sveikatos būklę,  

gali dalyvauti šiose varžybose bei dėl patirtų sužalojimų, traumų neturės jokių pretenzijų varžybų 

organizatoriams ir pats prisiima atsakomybę už savo sveikatą ar patirtus sužalojimus, traumas 

varžybų metu. 

Varžybų sistema bus nustatyta vietoje žinant tikslų komandų skaičių. Komandų 

nugalėtojų nustatymas gali keistis priklausomai nuo dalyvausiančių komandų skaičiaus ir pasirinktos 

varžybų vykdymo sistemos, kuri išaiškės po registracijos. 

IV SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

 Komandos nugalėtojos bus apdovanotos taurėmis ir medaliais, prizininkės – 

medaliais.  

 

V SKYRIUS  

TURNYRO ORGANIZATORIAI 

                   

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija. 

 

Nuostatus paruošė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas 

metodininkas Jonas Klapatauskis.  

 

 

 

_____________________ 
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