TINKLINIO SU KREPŠINIO KAMUOLIU TURNYRO NUOSTATAI
„SPORTUOK KARTU SU LSU“
„LSU SPORTIŠKIAUSIOS GRUPĖS RINKIMŲ“ RENGINYS
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Skatinti jaunimą sistemingai sportuoti.
2. Didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą.
3. Plėsti studentų, dėstytojų, trenerių tarpusavio bendravimą.

II. TURNYRO ORGANIZATORIAI
1. Rengėjai – Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centras.
2. Renginį finansuoja: Švietimo ir mokslo ministerija

III. TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Renginio data: 2018 m. lapkričio 28 d. (trečiadienis)
Laikas: 14:15 val.
Komandų registracija: Apie dalyvavimą pranešti iki 2018 m. lapkričio 27 d. 20.00 val. elektroniniu
paštu: goda.mankute@lsu.lt.
Vieta: Lietuvos sporto universiteto žaidimų salė (Sporto g. 6).

IV. TURNYRO DALYVIAI
Lietuvos sporto universiteto studentų, absolventų (1 metai po baigimo), darbuotojų komandos
(komandos sudėtis: 4 žaidėjai). Aikštelėje turi būti bent viena panelė. Žaidžiama 4 prieš 4.
Būtų gerai, kad komandą sudarytų tos pačios grupės studentai, tačiau tai nėra privaloma.
Visi dalyviai patvirtina, kad susipažino su turnyro nuostatais. Taip pat, kad yra sveiki ir rungtynių
metu už savo sveikatą atsako patys.

V. TURNYRO ORGANIZAVIMAS
1. Varžybų vykdymo sistema: Žaidžiama 2 minusų sistema.
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2. Turnyro organizatoriai pasilieka teisę, atsižvelgę į dalyvaujančiųjų renginyje komandų skaičių
keisti nuostatus.
VI. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
1. Žaidžiama su tinklinio kamuoliu.
2. Kiekvienas žaidėjas turi po krepšinio kamuolį rankose. Visi atmušimai ir perdavimai atliekami
su krepšinio kamuoliu (laikant rankose krepšinio kamuolį).
3. Po priešininkų perdavimo (per tinklą) kamuolys gali nukristi ant žemės vieną kartą (nesvarbu
ar tai būtų po servo padavimo ar žaidimo eigoje).
4. Komandos žaidėjai turi teisę liesti kamuolį ne daugiau kaip tris kartus, kad būtų galima pasiųsti jį
virš tinklo į varžovų aikštelę. Žaidėjui negalima liesti kamuolio du kartus paeiliui. Kamuolys
negali nukristi ant žemės.
5. Kitos taisyklės kaip tinklinyje.
VII. PARAIŠKOS
Atvykus į turnyrą komanda, teisėjų kolegijai, pateikia komandos paraišką (vardas, pavardė, grupė,
kursas).

VII. APDOVANOJIMAI
Komandos – nugalėtojos bus apdovanotos medaliais ir atminimo dovanomis.

Taškų skaičiavimas „LSU sportiškiausios grupės rinkimuose“
Taškų skaičiavimo sistema:
Už dalyvavimą: 5 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.
Už pagalbą organizuojant renginį: 10 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.
Už prizines vietas: 1 vt. – 3 taškai; 2 vt. – 2 taškai; 3 vt. – 1 taškai
Jeigu komandą sudaro studentai iš skirtingų grupių, taškai bus proporcingai padalinti dalyvavusių
studentų grupėms.

