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2022 M. VILNIAUS RAJONO GRINDŲ RIEDULIO TURNYRO, SKIRTO  

LIETUVOS JAUNIMO METAMS PAMINĖTI, NUOSTATAI  

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

1. Populiarinti grindų riedulio sporto šaką tarp gyventojų.  
2. Paminėti Lietuvos jaunimo metus. 

3. Propaguoti sveiką gyvensenos būdą. 

4. Išaiškinti turnyro nugalėtojus. 

 

II. Vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2022 m. gruodžio 7 d. 13.00 val., Vilniaus r., Rudaminos k., Gamyklos g. 

22A, (Rudaminos „Ryto“ gimnazijos sporto salėje). 

 

III.  Vadovavimas ir vykdymas 

1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyrius.  

2. Turnyro vyriausiasis teisėjas Vytautas Vilipas, sekretorius Vida  Bagdonienė. 

 

IV.  Registracija ir dalyviai 

1. Komandų registracija vyks el. p. vilipas@gmail.com arba tel. +370 680 22 353  

(vyr. teisėjas Vytautas Vilipas) iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

2. Komandos sudėtis: 8 sportininkų ir 1 treneris (vadovas). 

3. Dalyvių amžius: 2008 m. ir jaunesni (jaunučiai). 

 

V.  Teisėjavimas 

1. Varžybos vykdomos pagal tarptautines grindų riedulio taisykles. 

2. Komandoje žaidimo metu žaidžia 4 žaidėjai (be vartininko). 

3. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų. 

Komanda, surinkusi didžiausią taškų sumą, tampa turnyro nugalėtoja. Dviem 

komandoms surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo 

nugalėtojui. Daugiau kaip dviem komandoms surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė 

teikiama komandai, turinčiai daugiau pergalių. Jei ir šis rodiklis vienodas, pirmenybė 

teikiama komandai, kuri įmušė daugiau įvarčių. Kitas rodiklis – geresnis įmuštų ir 

praleistų įvarčių santykis. 

 

VI.  Apdovanojimai 

Komandos, užėmusio I – III vietas grupėse, apdovanojamos taurėmis, žaidėjai  prizais. 

Geriausi čempionato žaidėjai ir finalinio etapo komandų žaidėjai atskirose grupėse 

apdovanojami prizais. 

 

VII. Pastaba 

1. Renginio organizatoriai turi teisę keisti 2022 m. Vilniaus rajono grindų riedulio turnyro, 

skirto Lietuvos jaunimo metams paminėti, datą ir laiką arba atšaukti varžybas. 

2. Sportininkų dalyvavimo turnyre išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

3. Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų 

pateikimą, mandagų moksleivių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 



4. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius 

nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jų dėl dalyvių kaltės. 

Nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių 

atsakomybė. 

5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio 

organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali 

laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

 


