
 
NACIONALINĖS STUDENTŲ TINKLINIO LYGOS 

 2016/2017 METŲ ČEMPIONATO 
 

N U O S T A T A I 
 
I. VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI 
 
1. Nacionalinės studentų tinklinio lygos (toliau NSTL) čempionatą organizuoja, vykdo ir 

betarpiškai vadovauja NSTL valdyba. 
2. NSTL čempionatas vykdomas pagal FIVB taisykles. Žaidžiama „MOLTEN V5M5000“ 

firmos gamybos kamuoliais. 
 
II. ČEMPIONATO DALYVIAI 
 
1. NSTL 2016/2017 metų čempionate gali dalyvauti po vieną visų Lietuvos universitetų 

(narių) komandą (1-a moterų ir 1-a vyrų komandos nuo vieno universiteto), kurią sudaro 
šiuose universitetuose besimokantys dieninio, vakarinio, neakivaizdinio skyriaus studentai 
(bakalaurai, magistrantai, doktorantai) arba studentai, esantys akademinėse atostogose, 
taip pat vienerius metus (kalendorinius) po universiteto baigimo, ir turintys tai 
patvirtinančius dokumentus, bei du moksleiviai kiekvienoje universiteto komandoje, bet 
nejaunesni nei II-os gimnazijinės klasės ir turintys tai patvirtinančius dokumentus. Vienu 
metu aikštelėje gali žaisti tik vienas iš dviejų užregistruotų paraiškoje moksleivių. 

2. NSTL čempionate žaidžia komandos pateikusios paraiškas iki numatytos nuostatose 
dienos. 

3. Pasibaigus 2016/2017 metų čempionatui, esant reikalui, gali būti sprendžiamas klausimas 
dėl naujų komandų priėmimo ar pašalinimo. 

 
III. KOMANDŲ REGISTRACIJA 
 
1. Komandų registracija vyks iki š. m. spalio mėn. 20 d. pateikiant valdybai: 

a) Oficialią komandos paraišką– paraišką pagal pridedamą nustatytos formos pavyzdį 
(priedas Nr. 1); 

b) Oficialią komandos žaidėjų vardinę paraišką– paraišką pagal pridedamą nustatytos 
formos pavyzdį (priedas Nr. 2); 

 c) Kiekvieno žaidėjo studento pažymėjimą (studento bilietą), arba juos atitinkantį 
dokumentą, baigusiems diplomo nuorašą (kopiją), turėti ir pateikti skubos tvarka 
NSTL paprašius. 

 d)  Komandos ir žaidėjų nuotraukas kompiuterinėje laikmenoje. 
2. Komanda, norinti dalyvauti čempionate privalo sumokėti į NSTL sąskaitą dalyvio     

mokestį 500 eur. ir pateikti finansinį dokumentą, patvirtinantį čempionate dalyvaujančios 
komandos mokesčio sumokėjimą, arba garantinį laišką, kad jis bus sumokėtas vėliau. 

3.   Paraiškos gali būti tikslinamos tarp pirmojo ir antrojo varžybų ratų. 
 
 



 
IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 
 
1. NSTL 2016/2017 metų čempionatas vykdomas mišria sistema, t.y.: Vilniaus ir Kauno 

zonos (toliau – VZ ir KZ). Varžybos zonose vyks dviem ratais. Komandoms surinkus 
vienodai taškų, aukštesnę vietą užima komanda pagal laimėtų ir pralaimėtų setų santykį 
visose rungtynėse arba pagal laimėtų ir pralaimėtų taškų santykį setuose. Po to, vykdomos 
atkrentamosios varžybos. VZ pirmą vietą iškovojusi komanda rungtyniauja su KZ ketvirtą 
vietą užėmusia komanda. VZ antra vieta su KZ trečia vieta, VZ trečia vieta su KZ antra 
vieta, namuose ir svečiuose aukščiau stovinti komanda pirmas varžybas žaidžia svečiuose. 
(Pasikeitus komandų dalyvių skaičiui čempionate, valdyba pasilieka teisę keisti varžybų 
pravedimo sistemą).  Pusfinalio varžybose susitinka atkrentamojo turnyro varžybų Nr. 1 ir 
Nr. 3 komandos nugalėtojos ir varžybų Nr.2 ir Nr.4 komandos nugalėtojos. Esant vienodų 
setų santykiui yra žaidžiamas auksinis setas iki 15 taškų iškarto po antrųjų atkrentamųjų 
rungtynių patekimui į pusfinalio varžybas.  Finalinėse varžybose dėl pirmos vietos kovoja 
pusfinalio nugalėtojai. Dėl trečios vietos kovoja komandos pusfinalyje pralaimėjusios. 
Komandos klasifikuojamos pagal iškovotus taškus. Už kiekvienas laimėtas rungtynes 
skiriami 2 taškai, pralaimėtas – 1 taškas ir 0 taškų – už pralaimėjimą dėl neatvykimo.  
Komandos, neiškovojusios vietos finaliniame ketvirtuke, žaidžia dėl žemesnių vietų 
išaiškinimo paguodos finale.  

 
 V. VARŽYBŲ LAIKAS 
 
1. NSTL 2016/2017 metų čempionato visos rungtynės, išskyrus finalines, vyksta NSTL 

nustatytomis dienomis, pagal NSTL sudarytą varžybų tvarkaraštį universitetų sporto 
salėse nuo 17.00 val., bet ne vėliau kaip nuo 22 val. Komandos dalyvės vadovaujasi 
NSTL sudarytu varžybų tvarkaraščiu. Tik išimtinais atvejais, nutarus NSTL valdybai, 
varžybų diena ir laikas gali būti pakeistas.  

 
VI. RUNGTYNIŲ TEISĖJAI IR KLUBŲ ATSTOVAI 
 
1. NSTL 2016/2017 metų čempionato teisėjų sąrašą tvirtina NSTL valdyba. 
2. NSTL kiekvienoms Vilniaus ir Kauno zonų bei atkrentamųjų varžybų rungtynėms 

paskiria po vieną aikštės teisėją, kuris yra vyresnysis. 
3. NSTL kiekvienoms pusfinalio ir finalo rungtynėms paskiria po du aikštės teisėjus, kuris 

viens iš jų yra vyresnysis. 
4. Rungtynių teisėjai vadovauja rungtynėms sutinkamai FIVB oficialioms tinklinio 

taisyklėms ir šiais nuostatais. 
5. Vyresnysis teisėjas, turi teisę patikrinti asmenų, esančių komandos suolo zonoje tapatybę. 

Asmenys neturintis NSTL valdybos raštiško patvirtinimo apie žaidėjo registraciją, privalo 
palikti suolo zoną. 

6. Kiekvienoms rungtynėms komanda – aikštelės šeimininkas rungtynėms parūpina 
medicinos personalą, atstovą, kuris rūpinasi technine įranga ir tvarka sporto salėje, sutinka 
ir išleidžia rungtynių teisėjus. Prieš rungtynes, ne mažiau nei  20min. komandos atstovas 
privalo prisistatyti rungtynių sekretorei paraišką patvirtintą NSTL.  

 
VII. FINANSINIS APRŪPINIMAS 
 
1. Pirmo, antro teisėjų, sekretoriaus ir medicinos personalo išlaidas apmoka NSTL.  
2. Universitetas dalyvaujantis NSTL čempionate, apmoka dalyvių išvykų ir kitas išlaidas, 

susijusias su varžybų pravedimu. 
 



 
 
VIII. ŽAIDĖJAI  
 
1. Visos Lietuvos aukštosios mokyklos, norinčios dalyvauti NSTL 2016/2017 metų 

čempionate, šių nuostatų III p. nustatyta tvarka ir terminais, pateikia valdybai oficialų 
žaidėjų sąrašą – paraišką patvirtinti NSTL. Komanda gali registruoti ne daugiau kaip 18 
žaidėjų.  

2. Oficialaus žaidėjų sąrašo – paraiškos papildymas ar žaidėjų pakeitimas galimas valdybai  
pateikus visus reikalingus dokumentus, bet tik iki II rato pradžios, nurodant vietoje kurių 
žaidėjų tai daroma.  Pagal “ERASMUS” programą atvykusius studentus įtraukti į 
komandinę paraišką galima viso čempionato metu, neatsižvelgiant ar II-asis ratas jau yra 
prasidėjas. 

3. Visose NSTL čempionato rungtynėse komandą sudaro 12 žaidėjų ir treneris. Kiekviena 
komanda taip pat gali turėti trenerį asistentą (-us) ir komandos vadovą. Jie turi būti įrašyti 
į komandos paraišką. 

 
 
IX. ŽAIDĖJŲ APRANGOS 
 

1. Visi žaidėjai, dalyvaujantys čempionate rungtynių metu privalo dėvėti vienodą ir 
tvarkingą aprangą. 

 
X. PROTESTAI IR BAUDOS 
 
1. Komandos protestus, susijusius su 2016/2017 metų čempionato vykdymu (sutinkamai 

taisyklėms) gali pateikti valdybai tik kartu su 100 eur. užstatu, kuris grąžinamas protestą 
patenkinus NSTL valdybai, protestą valdybą privalo svarstyti trijų darbo dienų bėgyje. 

2. Nepateikus piniginio užstato, jokie protestai nepriimami ir nesvarstomi.  
3. NSTL čempionate dalyvaujančiai komandai, be rimtos priežasties neatvykusi į rungtynes 

ir apie tai laiku neinformavus (5 darbo dienos prieš oficialias varžybas), NSTL 
užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3(0:25,0:25,0:25), ir gali būti pašalinama iš 
čempionato. Šį klausimą sprendžia NSTL. Pašalinus komandą iš čempionato jos visi 
rezultatai anuliuojami. 

4. Komanda, norinti pakeisti rungtynių paskirtų tvarkaraštyje laiką, turi pranešti apie datos ir 
laiko pakeitimą NSTL prieš  5 darbo dienas. 

5. Komanda, norinti pasitraukti iš čempionato sezono metu, turi pranešti apie pasitraukimą 
NSTL valdybai raštu ir sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

6. Paaiškėjus, jog komandoje čempionate žaidė žaidėjas, neesantis oficialioje universiteto 
paraiškoje patvirtintoje NSTL, rungtynių, kuriose jis žaidė, rezultatai anuliuojami , jo 
komandai įskaitomas pralaimėjimas. 

7. Atskiru atveju gali būti sprendžiamas klausimas dėl tos komandos tolimesnio dalyvavimo 
čempionate. Tai sprendžia NSTL valdyba. 

8. Žaidėjui, rungtynių metu gavus diskvalifikacinę arba raudoną kortelę, žaidėjas yra 
baudžiamas drausminę nuobauda, tai sprendžia NSTL valdyba.  

 
 
 
XI. APDOVANOJIMAS 
 
1. NSTL I-III vietos laimėtojai iškarto po finalo rungtynių apdovanojami taure, medaliais ir 
rėmėjų prizais.  



                    Priedas Nr. 1 
Forma NSTL-15.01 

 
2016-2017 m. NACIONALINĖS STUDENTŲ TINKLINIO LYGOS ČEMPIONATAS 

 
  
 

KOMANDINĖ PARAIŠKA 
 

 
Vadovaujantis ir įsipareigodami vadovautis 2016-2017 m. Nacionalinės studentų tinklinio 
lygos nuostatais prašome įregistruoti universiteto komandą*: 

  
(pilnas komandos pavadinimas) 

dalyvauti 2016-2017 m. Lietuvos studentų tinklinio čempionate. 
 

Komandos rekvizitai: 
Telefono nr. Fakso nr. Mobilus tel. El.paštas Sporto salės adresas 

     

 
Komandos 
vadovas 

 
(vardas pavardė) 

Tel.______________________________ 
El. Ardesas________________________ 

Vyr. treneris  
(vardas pavardė) 

Tel.______________________________ 
El. Ardesas________________________ 

Treneris  
(vardas pavardė) 

Tel.______________________________ 
El. Ardesas________________________ 

Universiteto 
sporto salė  Ardesas____________________________ Tel.______________________________ 

El. Ardesas________________________ 
 
 
 
Klubo vadovas (vardas, pavardė)______________________________parašas_____________ 
 
 
Data:__________________________      
A.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Paraišką atsiųsti el.paštu: NSTL.informacija@gmail.com , iki 2016 m. spalio mėn 20 d.  
 
 * reikia nurodyti komandos lytį skliausteliuose, po komandos (Universiteto) pavadinimo, t.y.   moterų ar vyrų 
komanda yra registruojama. 

 
 
 
 
 



Priedas Nr. 2 
Forma NSTL-15.02 

 
 

2016-2017 m. NACIONALINĖS STUDENTŲ TINKLINIO LYGOS ČEMPIONATO 
VARŽYBŲ 

 VARDINĖ PARAIŠKA 
 

Komanda:  
                                (pilnas komandos pavadinimas) 

 
  

Eil
. 

Nr. 

Žai
dėjo 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Gimimo data 
(d., mėn., m.) 

Ūgis/ 
Svoris 

(cm, kg) 
Klubas* Fakul-

tetas Kursas Funkcija Gydytojo 
viza 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          

 
Vyr.treneris: (vardas, pavardė, parašas) 

Vadovas: (vardas, pavardė, parašas) 
  

 
Data: 
A.V. 
 
* Įrašyti tinklinio klubo pavadinimą (klubas, kuris dalyvauja ne studentų čempionate), 
kuriame žaidžia studentas. 
       
Paraišką atsiųsti el.paštu: NSTL.informacija@gmail.com , iki 2016 m. spalio mėn 20 d.  
 
 
NSTL prezidentas                                                                                    Jūras Banys 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


