2017 M. PAPLŪDIMIO RANKINIO
VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Tikslai ir uždaviniai:
Sportinės varžybos yra labai svarbi sportinio rengimo sudedamoji dalis. Jos padeda spręsti šiuos
pagrindinius uždavinius:
– populiarinti paplūdimio rankinį;
– sudaryti sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatai stiprinti, gerai fizinei kondicijai palaikyti;
– formuoti gražius tarpusavio santykius;
– skatinti tolesnį rankinio masiškumą ir masišką meistriškumo augimą;
2. Varžybų vieta, laikas, maitinimas ir apgyvendinimas:
Varžybos vyks Palangos paplūdimyje prie tilto. Numatoma varžybų pradžia 2017 m. gegužės 27 d.
11:30 val. Registracija vykdoma vietoje nuo 11:00 val.
Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.
3. Vadovavimas varžyboms:
Už varžybų pravedimą atsakinga Lietuvos studentų sporto asociacija. Teisėjų kolegiją sudaro: vyr.
teisėjas, vyr. sekretorė, teisėjai: aikštės (4 žm.) sekretoriato (5 žm.)
Viso 11 žmonių.
4. Varžybų dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti vaikinai ir merginos, išskyrus aukščiausios ir 1 lygos rankinio žaidėjus.
Komanda turi sudaryti 5 nariai (3 žaidėjai, 1 vartininkas, 1 atsarginis). Dalyviai gali registruotis tik
vienoje komandoje. Komandos privalo turėti dvi skirtingų spalvų aprangas arba skiriamuosius
ženklus.
5. Varžybų vykdymas:
Žaidžiama pagal Tarptautines rankinio federacijos (IHF) taisykles mažesnėje rankinio aikštėje.
Pogrupius organizatoriai paskirsto burtų keliu. Varžybų vykdymo sistema priklauso nuo
dalyvaujančių komandų skaičiaus. Žaidžiami du kėliniai po 10 min., tarp kėlinių 5 min. pertrauka.
Jei įvartį pelno aikštės žaidėjas – 1 taškas, jei vartininkas – 2 taškai. Jei žaidėjas ar vartininkas įvartį
pelno „suktuku“ skaičiuojami 2 taškai. Žaidėjas iš aikštės pašalinamas 30 s. Kai nugalėtojas turi
paaiškėti po vienų rungtynių, jeigu reikia, rungtynės pratęsiamos ir žaidžiama iki pirmo įvarčio
„Golden Goal“. Prieš pratęsimą traukiami pradinio metimo burtai. Jeigu žaidėjas už šiurkštų elgesį
pašalinamas iki rungtynių pabaigos, jam tęsti rungtynių neleidžiama.
6. Apdovanojimai:
Nugalėtojų apdovanojimai vyks po varžybų. Komandos užėmusios 1–3 vietas apdovanojamos
Asociacijos „Sportas visiems“ komandine taure ir medaliais, o komanda nugalėtoja taip pat ir
Lietuvos studentų sporto asociacijos prizais.
7. Paraiškų pateikimas:
Paraiškos priimamos varžybų dieną 11:00-11:30 val.
Reikalingas inventorius (prašomas organizatorių):
1. 2 stalai;
2. 4 kėdės;
3. kolonėlė – mikrafonas;
4. vartai, kamuoliai;
5. Apdovanojimui: 10 komplektų ir 2 taurės;

