Kelmės rajono vyrų tinklinio varžybos
„Vaiguvos jaunimo taurei laimėti“
NUOSTATAI
I. Tikslai ir uždaviniai
1. Populiarinti tinklinio sportą tarp Kelmės rajono jaunimo organizacijų.
2. Skatinti aktyviai laisvalaikiu judėti, stiprinti sveikatą, sveikai gyventi.
3. Skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.
4. Ugdyti garbų ir draugišką elgesį rungtynių metu.
II. Organizavimas ir vykdymas
• Varžybas organizuoja Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“
renginių organizatorius Egidijus Mikovičius (+370 674 38 591).
• Komandos, norinčios dalyvauti, registruojamos iki gruodžio 5 d. nurodytais
organizatorių telefonų numeriais arba elektroniniu paštu
vaiguva123456789@gmail.com
III. Varžybų vykdymo sistema
• Varžybos vykdomos pagal tinklinio žaidimo taisykles, tik žaidžiama iki 2
pergalių iki 25 taškų, 25 taškas sete paskutinis. Prireikus 3 seto, komandos žaidžia iki
15 taškų.
• Komandos dalinamos į 2 pogrupius burtų keliu.
• Varžybose komandų vietos nustatomos pagal didžiausią taškų sumą. Už
pergalę skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas. Neatvykimas vertinamas 0 taškų
ir iš tolimesnių varžybų komanda pašalinama. Dviem komandoms surinkus vienodą
skaičių 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.
• Komandos pogrupiuose žais rato sistema. Komandos, pogrupiuose
užėmusios 1–2 vietas, rungtyniaus dėl I–IV vietų.
IV. Varžybų vykdymo vieta ir laikas
• Varžybos vykdomos Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės
mokyklos sporto salėje, Alyvų g. 6, Vaiguva.
• Varžybos vyks 2019 m. gruodžio 7 d., 12.00 val.
• Varžybų data ir laikas gali keistis priklausomai nuo užsiregistravusių
komandų skaičiaus.

V. Dalyviai
• Komandą gali sudaryti 6 žaidėjai (vaikinai).
• Tinklinio varžybose gali dalyvauti mokyklos, profesinės mokyklos,
jaunimo organizacijos; dalyvių amžius – 14–29 metai.
• Varžybose dalyvaujančios komandos yra pačios atsakingos už savo
sveikatos būklę bei atsisako nuo bet kokių pretenzijų pateikimo organizatoriams.
VI. Nugalėtojų apdovanojimas
Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis, medaliais, padėkos raštais,
rėmėjų dovanomis.
Organizatorius Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“.
Partneris Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla.

