TINKLINIO TURNYRO ,,GITANA Volley Fest ‘22‘‘

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Komandos varžosi dėl Gitanos tinklinio turnyro prizinių vietų.
2. Išsiaiškinti pajėgiausias turnyro komandas.
3. Populiarinti šią sporto šaką, sudaryti sąlygas kelti tinklininkų meistriškumą.
4.Propaguoti sveikos gyvensenos būdą kaip vieną iš aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų.
5. Plėtoti draugiškus, sportinius ryšius tarp Lietuvos miestų, bei rajonų sportininkų.
II. VIETA IR LAIKAS
6. Turnyras vyks 2022 m. spalio 7-8 d., Klaipėdoje pagal turnyro tvarkaraštį, kuris bus
sudarytas po komandų registracijos.
6.1. Susipažinimo vakaras spalio 7d. “Lunch club“, Danės g. 15
6.2. Turnyro vakarėlis spalio 8d. “JAZZpilis“, Pilies g. 6 (20.00val.)
7. Varžybų pradžia: Vietinės komandos, arba galinčios atvykti anksčiau, turnyrą pradės
spalio 7d. vakare. (Visi tvarkaraščiai ir tikslūs salių adresai bus paskelbti po komandų galutinės
registracijos).
III. ORGANIZATORIAI IR VYKDYMAS
8. Turnyrą organizuoja ir vykdo Klaipėdos tinklinio akademija .
9. Turnyras vykdomas pagal oficialias salės tinklinio taisykles, su MOLTEN V5M5000
kamuoliu, bei šiuos nuostatus.
10. Varžybų vyriausias teisėjas – Arvydas Tamošauskis.
11. Visus sprendimus su nuostatuose nenumatytais atvejais priima varžybų organizatoriai.

12. Nuostatuose numatyta tvarka gali keistis atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
IV. DALYVIAI
13. Turnyre dalyvauja užsiregistravusios komandos iš visos Lietuvos.
14. Turnyro grupės: Moterys, Vyrai, Vyrai +40.
14.1 Vyrų ir moterų grupės amžius +18.
14.2 Vyrų ir vyrų +40 grupėje negali dalyvauti sportininkai dalyvaujantys 2022/23 metų
Lietuvos tinklinio vyrų čempionate ir Baltijos lygoje.
14.2 Komandos sudėtis – 8 dalyviai.
V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
15. Galutinė vykdymo tvarka bus paskelbta artėjant turnyrui.
16. Vyrų ir moterų varžybos vykdomos pogrupiuose rato sistema. Žaidžiami du setai iki 25
taškų, skirtumas 2 taškai. Esant rezultatui 1:1 žaidžiamas trečias setas iki 15 taškų, skirtumas 2
taškai. Iš pogrupio išeina po dvi komandas į pusfinalius/finalus.
17. Taškų skaičiavimo sistema ; 2:0 -3t. 2:1 -2t. 1:2 -1t. 0:2 -0t.
VI. REGISTRAVIMO TVARKA, PARAIŠKOS
18. Komandos, norinčios dalyvauti turnyre, registruojasi - https://forms.gle/Ce2gzFrLyJ6NnvS79
19. Išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu (kelionė, maitinimas) apmoka komandą
siunčianti organizacija, klubas arba patys sportininkai.

20. Komandų, dalyvaujančių turnyre startinis mokestis 270 eurų komandai. Registracija iki
rugsėjo 30d.
Startinis mokestis atliekamas pavedimu.
Tik gavus pavedimą, jūsų registracija bus patvirtinta. (Jeigu reikalinga SF prašome susisiekti
su organizatoriais).
21. Komanda, atvykusi į turnyrą, turi turėti paraišką, kurioje nurodomi žaidėjų vardai,
pavardės, gimimo data, parašas, kad už savo sveikatą atsako patys dalyviai.
VII. COVID-19 PREVENCIJA
Primename ir prašome turnyro dalyvių, žiūrovų ir rungtynių personalo laikytis dėl COVID19 patvirtintų Lietuvos sveikatos ministerijos reikalavimų stengiantis išvengti galimo viruso
plitimo.
VIII. APDOVANOJIMAI
22. Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos Gitanos tinklinio turnyro prizais.
IX. ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA
23. Klaipėdos tinklinio asociacija
LT447044060007950978
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
X. KONTAKTAI
24. Agnė Tamošauskė - +37060949647

