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XXX–ojo A. Karkausko Taurės tinklinio turnyro 

N U O S T A T A I  

 

Dalyviai ir vykdymo sistema 

 Turnyro dalyviai. Stipriausios Lietuvos ir užsienio šalių merginų ir vaikinų tinklinio 

komandos, pareiškusios norą dalyvauti šiame renginyje iki 2020 m. spalio 10 d.  

 Turnyro vieta ir laikas. Turnyras vykdomas š.m. spalio 16 – 17 d.d. Lietuvos sporto 

universiteto žaidimų salėje (Kaunas, Sporto 6). 

 Varžybų vykdymas. Varžybos vykdomos mišria sistema. Preliminariose varžybose 

komandos žaidžia pogrupiuose sumažintose aikštelėse, padavimo metu žaidėjoms leidžiama 

užminti ant galinės linijos. Preliminariose varžybose komandos pogrupiuose tarpusavyje žaidžia 

vienu ratu. Rungtynės žaidžiamos iš dviejų setų iki 25 tšk., 25 taškas yra paskutinis sete. Už 

kiekvieną laimėtą setą skiriamas 1 taškas, už pralaimėtą – 0 taškų. Aukščiausią vietą pogrupyje 

užima komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Lygybės atveju aukštesnę vietą užima komanda, 

turinti geresnį laimėtų ir pralaimėtų setų santykį; jeigu šis santykis yra lygus, skaičiuojamas 

laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis. 

Finalinės varžybos.  

Finaliniame etape dėl 1 – 4 vietos žaidžia pirmąsias vietas pogrupio varžybose užėmusios 

komandos ir geriausią setų (taškų) santykį turinti antrąją vietą pogrupio varžybose užėmusi 

komanda. Pusfinalyje susitinka Pogrupio1_1 – Pogrupio2_2, Pogrupio2_1 – Pogrupio1_2. 

Laimėtojai žaidžia dėl pirmosios, pralaimėtojai dėl trečiosios vietos Finaliniame etape rungtynės 

žaidžiamos iš 2 laimėtų setų iki 25 tšk. (25 taškas – paskutinis rungtynėse); lemiamas setas 

žaidžiamas pagal FIVB penkto seto taisykles. Finaliniame etape pogrupių rungtynių rezultatai 

neskaičiuojami.  

Dėl 9–10 vietos – pogrupio varžybų 5 vietų laimėtojos  
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Dėl 7–8 vietos – pogrupio varžybų 4 vietų laimėtojos  

Dėl 5–6 vietos – pogrupio varžybų 3 vietų laimėtojos  

Dėl 7–8 vietos – pogrupio varžybų 4 vietų laimėtojos  

Dėl 3–4 vietos – pusfinalių pralaimėtojai 

Dėl 1–2 vietos – pusfinalių laimėtojai 

 

Moterų komandų sąrašas (preliminarus): 

1. Svaja–LSU (Kaunas) 

2. Lietuvos jaunių rinktinė 

3. KTU (Kaunas) 

4. LSMU (Kaunas) 

5. LSU 2 (Kaunas) 

6. Jonavos KKSC 

7. Startas E (Kaunas) 

8. Startas V (Kaunas) 

9. Latvijos universitetas 

10. Latvijos Stradinšo universitetas 

 

Pogrupiai: 

1 pogrupis 2 pogrupis 

Svaja–LSU (Kaunas) Lietuvos jaunių rinktinė 

LSMU (Kaunas) KTU (Kaunas) 

Jonavos KKSC LSU 2 (Kaunas) 

Startas V (Kaunas) Startas E (Kaunas) 

Latvijos universitetas Latvijos Stradinšo universitetas 

 

Vyrų komandų sąrašas (preliminarus): 

Kolegija (Kaunas), LSMU (Kaunas), Startas (Kaunas), KTU (Kaunas), LSU (Kaunas) 

Vyrų varžybų vykdymo sistema bus patikslinta, gavus komandų paraiškas. 

Varžybų tvarkaraščiai. Varžybų tvarkaraščiai bus paskelbti po spalio 10 d., kai bus 

žinomos užsiregistravusios komandos 

 Dalyvių priėmimas. Dalyvavimo turnyre starto mokestis – 50 (penkiasdešimt) €. Išlaidos, 

susijusios su dalyvavimu turnyre, mokamos kiekvienos komandos. Komandos sudėtis 12 žaidėjų, 

1 treneris, komandos vadovas.  

 Dalyvių apdovanojimas. Turnyro prizininkai apdovanojami medaliais, komandų treneriai 

– dovanų čekiais. 

 Turnyro rengėjai. Kauno tinklinio klubas „Svaja“, Lietuvos sporto universitetas, Kauno 

m. savivaldybė. 

 Teisėjai. Turnyre sekretoriauja ir teisėjauja patvirtinta teisėjų kolegija. 

Šie Nuostatai yra oficialus iškvietimas į XXX A.Karkausko tinklinio taurės turnyrą. 

Turnyro rengėjai 


