
 
2014 M. ATVIRAS LIETUVOS  P A P L Ū D I M I O   R E G B I O  ČEMPIONATAS 

SKIRTAS  JŪROS ŠVENTEI 
 

N U O S T A T A I 
1. Tikslai ir uždaviniai: 
• stiprinti sportinius ryšius; 
• populiarinti regbio sporto šaką; 
• išaiškinti stipriausias Lietuvos paplūdimio regbio komandas; 
• įsijungti į Klaipėdos tradicinės Jūros šventės renginius, jų metu supažindinti varžybų dalyvius su 

Klaipėda, jos gyventojais, tradicijomis. 
 
2. Vieta 

Varžybos vykdomos Klaipėdoje, Smiltynės paplūdimyje ties Gelbėjimo stotimi 2014 m. liepos 26-27 d. 
varžybų pradžia  – 10.00 val. 
  

3. Varžybų dalyviai 
Komandos varžyboms registruojamos pateikus nustatytos formos paraišką. Komandos sudėtis – 12 
žaidėjų ir treneris. Varžybos rengiamos keturiose amžiaus grupėse: jaunimas iki 1996 m. (imtinai), 
suaugusieji, moterų komandos (amžius nuo 15 metų), veteranai – 35 m. ir vyresni.    
 

4. Varžybų vykdymo sistema 
Komandos suskirstomos į pogrupius. Pogrupiuose žaidžiama  vieno rato sistema. Už pergalę skiriami 3 
taškai, už lygiąsias – 2, už pralaimėjimą – 1, komandai neatvykus – 0 taškų. Pogrupiuose dviem ar 
daugiau komandom surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą nulemia: 
1 – taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse, 
2 – prispaudimų skaičius tarpusavio rungtynėse, 
3 – taškų skirtumas visose rungtynėse, 
4 – burtai. 
Finalinėse rungtynėse dėl pirmos vietos kovoja pirmąsias vietas pogrupiuose užėmusios komandos, dėl 
trečios – antrąsias vietas užėmusios komandos, dėl penktos – trečiąsias vietas užėmusios komandos. 
Lygiųjų atveju finalinėse rungtynėse žaidžiama iki pirmųjų pelnytų taškų. 
Varžybos vykdomos vadovaujantis IRB paplūdimio 5 (IRB Beach 5) taisyklėmis. 
Varžybų organizatoriai, esant būtinumui, pasilieka sau teisę pakoreguoti varžybų sistemą. 
 

5. Paraiškos 
Komandų registracija – išankstinė. Paraiškos priimamos iki 2014 m. liepos 22 d. el. p. 
vaidotas.girdvainis@gmail.com 
 

6. Finansai ir atsiskaitymai 
Startinis komandos mokestis 70 Lt. Dalyvių kelionės išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos. Išlaidas 
susiėjusias su varžybų organizavimu (aikštės paruošimas, medicina) apmoka varžybų organizatoriai. 
Teisėjų darbą varžybų metu apmoka varžybų organizatoriai. 
                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Apdovanojimas 
Komandos, užėmusios I-III vietas, apdovanojamos taurėmis ir medaliais.  

 
8. Rengėjai 

Lietuvos regbio federacija, regbio klubas „Klaipėdos Kovas“. Turnyro direktorius D. Streckis. Varžybų 
vyr. teisėjas V. Girdvainis. 

 
Rytis Davidovičius 
Prezidentas | Lietuvos regbio federacija 

 

 

 


