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1.

2.

Tikslai ir uždaviniai
1.1.

Sukurti Lietuvos paplūdimio tinklinio žaidėjų lygą;

1.2.

Populiarinti tinklinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos miestų
ir rajonų paplūdimio tinklinio mėgėjų tarpe bei pritraukti kuo daugiau
naujų paplūdimio tinklinio porų;

1.3.

Nušviesti lygos eigą internete ir spaudoje;

1.4.

Pateikti įvykusių rungtynių rezultatus, komandų statistiką, foto ir video
reportažus internete;

1.5.

Išsiaiškinti stipriausias 2019-ųjų metų CONTRA paplūdimio tinklinio lygos
komandas.

Vykdymas
2.1.

Lygą kuruoja VŠĮ 361 FORMA (prekės ženklas 360 SPORTAS);

2.2.

Lyga remiasi FIVB patvirtintų paplūdimio tinklinio taisyklių 2017 – 2020
pagrindu;

2.3.

Lyga vykdoma nuo 2019 m. 04 mėnesio 12 dienos pagal organizatorių
sudarytą grafiką nenurodant varžybų vietos adreso ir laiko;

2.4.

Rungtynės žaidžiamos pagal susitinkančių komandų susitarimą –
komandos derinasi prie organizatorių pateikto koamandų susitikimų
tvarkarščio, tačiau gali laisvai rinktis varžybų vietą, data ir laiką ir apie tai
iki numatytų varžybų informuojant organizatorius;

2.5.

Taškai bus skaičiuojami taip: laimėjimas rezultatu 2:0 - 3 taškai,
laimėjimas rezultatu 2:1 – 2 taškai, pralaimėjimas rezultatu 0:2 – 0 taškų,
pralaimėjimas rezultatu 1:2 - 1 taškas. Techninis pralaimėjimas - 0:2 (0:25;
0:25);

2.6.

2019 metais lygoje komandos žais vieno pajėgumo grupėje. Jei
sekančiuose sezonuose atsiras daugiau pajėgumo grupių, jos bus skirti
atitinkami pavadinimai;

2.7.

Lyga gali būti skirstoma į divizionus, priklausomai nuo to, kokiame
Lietuvos krašte komanda/os reziduoja;

2.8.

Atsiradus naujoms pajėgumo grupėms bus aktyvuota sistema, kuri
nubrėš taisykles pagal kurias komandos galės migruoti tarp pajėgumo
grupių;
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3.

4.

Dalyviai
3.1.

Lygoje gali dalyvauti vyrų, moterų, o tarp jų – įmonių, organizacijų ar kitų
panašių struktūrinių darinių komandos;

3.2.

Lygoje negali dalyvauti mišrios komandos;

3.3.

Komanda gali registruoti trečią žaidėją – fantomą. Tai žaidėjas, kuris gali
padėti komandai tik reg. sezone ir tik dėl svabrių priežąsčių negalint
žaisti vienam iš komandos pagrindinių narių. Fantomas negali žaisti
atkrintamosiose ar finaliniame etape. Fantomas gali būti registruojamas
tik per vieną mėnesį nuo lygos sezono starto. Vėliau fantomo registracija
kainuos 15 eurų;

3.4.

Komandų dalyviai, negali būti dalyvavę 2016/2017/2018 metų ir
dalyvaujantys šio sezono Lietuvos tinklinio čempionate (aukščiausia
lyga), Baltijos lygos tinklinio čempionate, Lietuvos paplūdimio tinklinio
čempionate LTF OPEN;

3.5.

Pirmenybėse gali dalyvauti visi Lietuvos respublikos teritorijoje
gyvenantys tinklinio mėgėjai turintys galimybę sportuoti tinkamai
įrengtuose atvirų ar uždarų patalpų paplūdimio tinklinio kortuose;

3.6.

Dėl naujų komandų ar atskirų žaidėjų tinkamumo pagal meistriškumo
lygį dalyvauti turnyre sprendžia organizatoriai;

3.7.

Dalyviai privalo žinoti oficialiai galiojančias FIVB 2017 – 2020 paplūdimio
tinklinio taisykles, jų papildymus ir jų laikytis. Dalyviai privalo sportiškai ir
nesiginčydami paklusti teisėjų sprendimams atkrintamų ir finalinių
varžybų etape. Prašyti teisėjų paaiškinimų (pagal numatytas FIVB
tinklinio taisykles) gali tik rungtynių kapitonas;

3.8.

Pasibaigus rungtynėms, komandų žaidėjai, esant prašymui, privalo duoti
trumpą interviu oficialiai patvirtintiems lygos atstovams.

Dalyvių apranga
4.1.

Reg. sezone žaidėjų apranga yra nereglamentuojama, tačiau turėti
vienodą aprangą rekomenduojama;

4.2.

Prasidėjus atkrinatmųjų etapui, o taip pat finaliniame etape, komandos
žaidėjai privalo dėvėti vienodo dizaino aprangą su numeriais;

4.3.

Žaidėju numeracija nereglamentuojama, tačiau rekomenuduojama
rinktis aprangos variacijas su Nr. 1 ir Nr. 2 opcijomis;

4.4.

Šortų dizainas, spalva ir kiti parametrai yra nereglamentuojami.
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5.

6.

Dalyvių atsakomybė
5.1.

Kiekvienas komandos žaidėjas, įrašytas paplūdimio tinklinio komandos
profilyje, kurį galima rasti www.360sport.lt, patvirtina ir garantuoja, kad jo
sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti paplūdimio tinklinio varžybose,
žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė
būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų
specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį,
kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose. Žaidėjas, esant
reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent
mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos
organizuojamose varžybose, pats savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą
varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi,
žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę
nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti neigiamas pasekmes, dėl
kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo
dalyvauti varžybose, žaidėjas, įrašytas komandos registracijoje,
patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas
pasekmes.

5.2.

Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo
užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra susipažinę
su 5.1 punktu.

5.3.

Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus
varžybų metu.

Varžybų vykdymas
6.1.

Pogrupio varžybų ir atrkintamųjų etapų sistemos yra sukuriamos
atsižvelgiant į užsiregistravusių komandų skaičių;

6.2.

Reg. sezone žaidžiama rato principu. 2019 metų sezone žaidžiami du
ratai;

6.3.

Finalinis etapas žaidžiamas organizatorių paskirtoje vietoje. Finaliniame
etape komandos žaidžia 2 minusų tipo varžybų sistema;

6.4.

Pogrupio varžybose lyga savo ruožtu neskiria teisėjų. Komandos
skatinamos įgyvendinti fair play principą. Taip pat komandos gali pačios
susitarti ir paskirti varžybų teisėją, tačiau tokiu atveju lyga nėra atsakinga
už teisėjo darbą ir iš to kilusį rezultatą;

360 SPORTAS 2019, VILNIUS

5

6.5.

Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviem ar daugiau
komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama
komandai:

6.5.1. Kuri yra iškovojusi daugiau pergalių;
6.5.2. Kurios geresnis setų santykis (laimėti setai dalinami iš pralaimėtų);
6.5.3. Kurios komandos geresnis laimėtų - pralaimėtų taškų santykis;
6.5.4. Turinčiai palankesnį tarpusavio varžybų rezultatą;
6.5.5. Jei suskaičiavus pagal šiuos 4 kriterijus, neišaiškinama, kuri
komanda užima aukštesnę vietą, tuomet komandų vieta turnyrinėje
lentelėje paaiškėja burtų keliu.

7.

6.6.

Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų iki 21 taško (minimali laimėtojo persvara
– 2 taškai), penktas setas žaidžiamas iki 15 taškų (minimali laimėtojo
persvara – 2 taškai);

6.7.

Komandai, neatvykus į varžybas atsižvelgiant į iš anskto suderintą laiką ir
datą, ir deramai neinformavus apie pateisinamas priežastis per 2 dienas
iki numatyto susitikimo, įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:2 (0:21;
0:21);

6.8.

Komanda dėl objektyvių priežasčių norinti keisti rungtynių datą ar laiką,
privalo laisvos formos elektroniniu paštu apie tai pranešti varžovų
komandai ir lygos organizatoriams ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Jei
komanda, norinti keisti varžybų datą ar laiką pradelsia šį terminą, lyga
patvirtina jų prašymą tik tuo atveju, jei jų varžovai sutinka su kitokiu
pranešimo terminu. Kitu atveju paliekama iš anksto nusatyta varžybų
data ir laikas;

Atkrintamosios varžybos
7.1.

2019 metų sezono atkrintamosiose varžybose dalyvauja visos 16
komandų;

7.2.

Atkrintamų varžybų principas: A1 – B8, B-1 – A8 ir t.t.;

7.3.

Atkrintamosios varžybos žaidžiamos iki 2 pergalių;

7.4.

Atkrintamosiose varžybose teisėjauja organizatorių paskirti teisėjai;

7.5.

Atkrintamų varžybų porų nugalėtojai keliauja į finalinį etapą;
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8.

9.

Drausminės nuobaudos
8.1.

Žaidėjui gavus raudoną kortelę (etapų su teisėjais stadijose) skiriama 10
– ties EUR bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių, jei
tai atkrintamųjų varžybų etapas. Jei žaidėjas raudoną kortelę gauna
finalinio etapo metu, nuobauda pereina į sekantį sezoną (žr. 8.3);

8.2.

Geltonos ir raudonos kortelės rodomos atsižvelgiant į FIVB paplūdimio
tinklinio taisykles ir rekomendacijas;

8.3.

Nesumokėtos baudos ir mokesčiai persikelia į kitą sezoną;

8.4.

Žaidėjas negalės žaisti 2020 metų sezone jei liko nesusimokėjęs už 2019
metų sezone gautą raudoną kortelę ar kitą nusižengimą, nepriklausomai
nuo to, koks tai buvo turnyras, vykdomas „360 SPORTAS“, pirmenybės ar
atstovaujama komanda;

8.5.

Organizatoriams gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos nusižengimų,
agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, rasistinių
išpuolių, tautinės neapykantos ir kitų nusižengimų, kuriais paminamos
pamatinės žmogaus laisvės ir teisės, gali būti panaudojamos griežtos
sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 100 EUR, kartu su
diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems
nusižengimams, bus svarstoma apie tokios komandos ar žaidėjo
tolimesnį dalyvavimą turnyre. Diskvalifikavus komandą, startinis
mokestis negrąžinamas;

8.6.

Lygos organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Inventorius
9.1.

Komandos žaisdamos reg. sezone ir atkrintamųjų etape privalo su savimi
atsinešti bent vieną MIKASA VLS 300 modelio kamuolį;

9.2.

Kita komanda neprivalo suteikti varžovams apšilimo kamuolių;

9.3.

Atkrintamųjų etape teisėjas turės TABLO;

9.4.

Finaliniame etape organizatoriai suteiks varžybinius kamuolius, o
apšilimo kamuoliais gali pasirūpinti pačios komandos;

9.5.

Finaliniame etape tinklinio kortuose bus visi reikalingi rekvizitai.
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10. Startinis mokestis
10.1. Startinis mokestis visai komandai yra 70 eur su PVM;
10.2. Startinis mokestis turi būti sumokėtas iki atsiųstoje sąskaitoje nurodytos
datos;
10.3. Komanda nesumokėjusi startinio mokesčio netenka teisės dalyvauti
lygoje;
10.4. Komandai pasitraukus iš lygos ne dėl organizatorių kaltės, startinis
mokestis nėra grąžinamas.

11.

Informacijos valdymas
11.1. Kiekviena registruota komanda ir kiekvienas jos žaidėjas įrašytas
internetiniame komandos profilyje, sutinka, jog jo duomenys, tokie kaip
vardas, pavardė, ūgis ir vaizdinė medžiaga bus viešai skelbiami lygos
organizatorių kuruojamose masinio informavimo priemonėse laikantis
atnaujinto LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, t.y.
nepažeidžiant to asmens garbės ir orumo, o informacija atitiks tikrovę ir
to asmens interesus;
11.2. Kiekviena registruota komanda ir kiekvienas jos žaidėjas įrašytas
internetiniame komandos profilyje sutinka, jog visa vaizdinė medžiaga,
kurioje bus užfiksuoti dalyviai, komandų rekvizitai ir kita asmeninė ar
kitokio pobūdžio informacija, priklausys lygos organizatoriams VŠĮ „361
FORMA“. Foto, video ar kita media gali būti pažymėta vandens ženklais,
išskiriama logotipais ar kitais rekvizitais, kurie identifikuos 360 SPORTAS
prekės ženklą, CONTRA prekės ženklą ar VŠĮ „361 FORMA“. Visa grafinė
informacija, kuri bus viešai skelbiama pirmenybių organizatorių
kuruojamose masinio informavimo priemonėse, galės būti laisvai
naudojama visuomenės informavimo tikslais be organizatorių sutikimo,
jei panaudojimas atitiks VŠĮ „361 FORMA“ išpažįstamus principus, o taip
pat nepažeis dalyvių teisių į teisingą ir objektyvų informacijos pateikimą;
11.3. Lygos organizatoriai norėdami panaudoti dalyvių informaciją
reklaminiais tikslais, privalo gauti to asmens arba komandos sutikimą.
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12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Lygos finalai vyksta organizatorių nurodytoje vietoje (baigiamųjų
varžybų vietą rengėjai nurodo per dvi savaites po reguliaraus sezono
paskutinių varžybų) šeštadienį ir sekmadienį nuo 09.00 valandos
(organizatoriai pasilieka teisę keisti laiką);
12.2. Rėmėjų ir organizatorių prizais apdovanojamos pirmos trys stipriausios
turnyro komandos. Kitos komandos reitinguojamos pagal jų pasiekimus
finaliniame, atkrintamų varžybų ar reguliaraus sezono etape;
12.3. Varžybų tvarkaraščius sudaro lygos organizatoriai. Atkrintamųjų varžybų
tvarkaraščiai sudaromi po reguliaraus sezono;
12.4. Lyga organizuojama remiantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo
principais. Situacija, nenumatyta reglamente ar kitoje informacinėje
medžiagoje, sprendžiama abipuse diskusija tarp organizatorių ir
komandų;
12.5. Jei varžybos neįvyksta dėl organizatorių kaltės (neatvyksta teisėjas),
organizatoriai savo ruožtu derina naują varžybų datą, užtikrina, jog į
varžybas atvyktų reikiamas personalas, o esant reikalui, kompensuoja
vienkartines salės nuomos išlaidas;
12.6. Organizatoriai privalo atsakyti į bet kokią lygoje dalyvaujančios
komandos siųstą užklausą elektroniniu paštu per 24 valandas.

13. Rekvizitai
13.1. Všį „361 FORMA“, Goštauto 8 – 140, LT – 01108, Vilnius, Lietuva. Į. k.
303225934.
13.2. Banko sąskaita PAYSERA LT banke LT76 3500 0100 0416 3942
13.3. Pavedimų be lygos organizatorių žinios/pateiktos PVM sąskaitos
faktūros atlikti nerekomenduojama.
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