Paplūdimio futbolo turnyras
Lietuvos paplūdimio futbolo žiemos turnyras “Stiklita” taurei laimėti
Turnyro vykdytojas : Lietuvos salės futbolo asociacija.
Turnyro vieta: “Smėlio arena” Justiniškių g. 12, Vilnius
Turnyro data: 2018 Kovo 30 d.
Turnyro varžybų laikas: 18:00 - 22:00 val.
Komandų skaičius: 8
Startinis mokestis: 0 Eur.
Turnyro pavadinimas: Lietuvos paplūdimio futbolo žiemos turnyras “Stiklita” taurei laimėti.
Turnyro tikslas
Lietuvos paplūdimio futbolo žiemos turnyras skirtas paplūdimio futbolui populiarinti, didinti žaidėjų
meistriškumą, bei pritraukti naujus žaidėjus į paplūdimio futbolą.
Turnyro nuostatai
1.
2.
3.
4.
5.

Komandos kovoja dėl pagrindinės “Stiklita” taurės.
Varžybų diena:
2018 m. kovo mėn. 30 d.
Varžybų vieta:
“Smėlio arena”
Varžybų laikas:
18:00 - 22:00
Varžybų grafikas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1-4 A pogrupis
1-4 B pogrupis
2-3 A pogrupis
2-3 B pogrupis
4-3 A pogrupis
4-3 B pogrupis
3-1 A pogrupis
3-1 B pogrupis
2-4 A pogrupis
2-4 B pogrupis
1-2 A pogrupis
1-2 B pogrupis
Dėl 7-8
Dėl 5-6
Dėl 3-4
Finalas

18:00
18:13
18:26
18:39
18:52
19:05
19:18
19:31
19:44
19:57
20:10
20:23
20:36
20:49
21:02
21:15

6. Rungtynių trukmė: 1 kėlinys (12 minučių). Pertrauka tarp rungtynių 1 minutė.
7. Komandos narių skaičius:
- Komanda dalyvaujanti turnyre viso gali registruoti 10 aikštės žaidėjų ir 2
vartininkus.
8. Pirmas etapas. Komandos suskirstomos du pogrupius priklausomai nuo vietos užimtos 2018
m. paplūdimio futbolo žiemos pirmenybėse. A pogrupis 1,3,5,7 vietos. B pogrupis 2,4,6,8
vietos. Kiekviename pogrupyje komandos žaidžia vieno rato sistema tol kol visos komandos
sužais tarpusavyje.
9. Antras etapas. Pasibaigus vieno rato sistemai t.y. sužaidus visoms komandoms tarpusavyje,
nustatoma komandos užimta vieta pogrupyje. Ketvirtąsias vietas abiejose pogrupiuose
užėmusios komandos susitinka rungtynėse dėl 7 – 8 vietos turnyre, trečiąsias vietas
užėmusios komandos susitinka dėl 5 – 6 vietos, antrąsias vietas užėmusios komandos
susitinka dėl 3 – 4 vietos, pirmąsias vietas abiejose pogrupiuose užėmusios komandos
susitinka rungtynėse dėl 1 - 2 vietos turnyre.
10. Pirmame etape ir Antrame etape komandų užimtos vietos nustatomos vadovaujatis sekančia
tvarka: taškų skaičius, tarpusavio rungtynių rezultatas, pergalių skaičius, pralaimėjimų
skaičius, įvarčių santykis, įmuštų įvarčių kiekis, geltonos kortelės, burtų keliu.
Organizatorių isipareigojimai
•
•
•
•
•

Surengti aukšto lygio uždarų patalpų paplūdimio futbolo turnyrą;
Suteikti komandoms tinkamai paruoštą paplūdimio futbolo aikštelę;
Paskirti ir rūpintis paplūdimio futbolo varžybų teisėjais;
Laiku ir teisingai suskaičiuoti, bei paskelbti Facebook paskyroje “Paplūdimio futbolas” ir LFF
internetinėje svetainėje varžybų rezultatus;
Pasibaigus turnyrui apdovanoti komandą nugalėtoją.

Komandų atsakomybė ir įsipareigojimai
•
•
•

•
•

Apdrausti savo iniciatyvą komandos žaidėjus (organizatoriai neprisiima atsakomybės už
žaidėjų traumas varžybų metu, ar traumas pakeliui į/iš varžybų);
Pranešti apie savo dalyvavimą ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 28 d.;
Kiekvienos komandos nariai varžybose privalo dėvėti vienodą aprangą. Kiekvienoms
varžyboms komanda privalo turėti dvi skirtingų spalvų aprangas, arba vieną aprangą ir vieną
komplektą kitos spalvos „skirtukų“. Vartininkų aprangos privalo būti kitos spalvos nei
komandos aprangos, taip pat negali sutapti su priešininkų komandos spalvomis;
Komanda neatvykusi į varžybas baudžiama pralaimėjimu 0 -5;
Komanda grubiai nusižengusi bendrosioms elgsenos ir sporto moralės taisyklėms (alkoholio
vartojimas, muštynės, tyčinis inventoriaus sugadinimas, „Smėlio arenos“ vidaus taisyklių
nepaisymas ar kt.) gali būti šalinama iš varžybų organizatorių sprendimu.

