PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2017 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. V-1-(17/18)-03

2017/2018 M. LIETUVOS UNIVERSITETŲ STUDENTŲ RANKINIO
ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti rankinį tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija (toliau – LSSA). Jos vykdomos
dviems etapais.
Pirmas etapas - grupės varžybos. Komandos yra suskirstomos į A ir B grupes. A grupėje
rungtyniauja Lietuvos sporto universiteto (LSU), Kauno technologijos universiteto (KTU),
Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) komandos,
B grupėje – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU), Vilniaus universiteto (VU), Klaipėdos
universiteto (KU) ekipos.
Jos vykdomos per dvi/tris dienas ratų sistema bei išsiaiškina nuo pirmos iki trečiosios vietas.
Antrasis etapas – pusfinalis ir finalas. Pusfinalio ir finalo susitikimai vykdomi per dvi
dienas Klaipėdos „Neptūno“ sporto salėje.
Pirmąją dieną grupių nugalėtojai A1 ir B1 bei kolektyvai užėmę antrasias vietas A2 ir B2
komandos žaidžia tokia tvarka: A1 su B2 bei A2 su B1.
Pirmąją dieną pirmose rungtynėse rungtyniauja komandos A3 ir B3 bei išsiaiškina penktosios
vietos čempionate likimą.
Antrąją dieną pirmose rungtynėse dėl trečiosios vietos kovoja pusfinalius pralaimėjusios
komandos, o dėl čempionų vardų ir nugalėtojų taurės žaidžia pusfinalius laimėjusios ekipos.
Rungtynės pusfinalyje ir finale negali baigtis lygiosiomis.
5. Čempionato vyriausiuoju teisėju skiriamas:
Bronius Girdzijauskas, kurio el.adresas: gbronius46@gmail.com, tel.+370 645 58852,
jo pavaduotoju Vilniaus B grupės rungtynėms:
Klaidas Janeika el.adresas: klaidas99@gmail.com, tel.+370 606 01735.

III. LAIKAS IR VIETA
6. Pirmojo etapo varžybos A ir B grupėse vykdomos Kaune KTU ir LSU sporto salėse bei
Vilniuje LEU sporto salėje 2017 m. gruodžio 1-3 d.
Finalinės ketveriukės susitikimai vykdomi 2018 m. kovo 24 - 25 d. Klaipėdos
„Dragūnas“sporto salėje.
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IV. DALYVIAI
7. Lietuvos universitetų studentų komandos LEU, VU ASU, LSU, KU, KTU pateikusios
paraiškas apie dalyvavimą čempionate. Pilnai įformintos paraiškos yra pateikiamos
mandatinei komisijai prieš pirmasias grupės ir finalinio ketverto rungtynes vyr. teisėjui ar jo
pavaduotojui.
8. Amžius neribojamas;
9. Čempionate gali dalyvauti:
9.1.
Visų studijų formų studentai;
9.2.
Studentai, esantys akademinėse atostogose;
9.3.
Prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigusį
universitetą;
9.4.
Užsienio valstybių universitetų studentai.
9.5.
Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
9.6.
Čempionate leidžiama dalyvauti dviems moksleiviams. Moksleiviai registruoti
čempionato starte, grupės varžybose, pusfinalyje ir finale jų keisti kitais negalima.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
10. Tvarkaraštis pridedamas.
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
11. Varžybos: komandinės.
12. Komandos sudėtis – 16 žaidėjų ir 2 treneriai.
13. Lietuvos studentų čempionatas vykdomas pagal tarptautinės rankinio federacijos (IHF)
patvirtintas žaidimo taisykles.
14. Varžybų trukmė 2 x 30 min., tarp kėlinių – 10 min. pertrauka. Pašalinimų trukmė 2 min.
15. Pirmojo etapo varžybos A ir B grupėse vykdomos ratų sistema ir už laimėjimą skiriami 3
taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimas – 1 taškas, o neatvykimas – 0 taškų.
16. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių pirmenybė yra teikiama komandai, turinčiai
didesnį:
a. tarpusavio rungtynėse iškovotų taškų skaičių;
b. tarpusavio rungtynėse pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą;
c. tarpusavio rungtynėse pasiektų įvarčių skaičių(tarp 3 ir daugiau komandų);
d. pasiektų ir praleistų įvarčių skirtumą visose rungtynėse;
e. pasiektų įvarčių skaičių visose rungtynėse.
17. Antrame čempionato etape, kuomet rungtyniaujama dėl vietos pusfinalyje ir finale rungtynės
lygiosiomis baigtis negali. Susitikimui pasibaigus lygiosiomis po 5 min. pertraukos skiriamas
pirmasis pratęsimas 2x5min. Jei šis pratęsimas irgi baigiasi lygiosiomis tuomet rungtynės
pratęsiamos iki pirmojo įvarčio prieš tai teisėjams burtų keliu nusprendus, kuri komanda
įgauna teisę pradiniam metimui.
18. Komandos privalo turėti dvi skirtingų spalvų aprangas, atitinkančias žaidimo taisykles.
19. Komandų vartininkai turi turėti skirtingą nei komandos žaidėjai bei varžovai aprangas.
Aprangos spalvą renkasi komanda (turinti pirmumo teisę) tvarkaraštyje įrašyta pirmoji.
20. Žaidėjas nubaustas tiesiogine diskvalifikacija jam skiriama piniginė bauda. Pirmoji
diskvalifikacija įvertinama 30 EUR, antroji – 45 EUR, trečioji – 70 EUR. Žaidėjas tik
susimokėjęs baudą į LSSA kasą ir pateikęs apie įmoką atitinkamą dokumentą, gali žaisti
kitose rungtynėse.
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21. Žaidėjas diskvalifikuotas su raportu baudžiamas 90 EUR pinigine bauda ir automatiškai
praleidžia kitas rungtynes. O čempionato vyriausioji teisėjų kolegija, kartu su LSSA varžybų
disciplinos komisija, priima sprendimą dėl jo dalyvavimo tolimesnėse varžybose.
22. Komandai neatvykus pagal tvarkaraštį į rungtynes įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:10.
23. Esant reikalui, kai nenumatytos situacijos šiuose nuostatuose, tuomet bus vadovaujamasi LRL
varžybų vykdymo bendraisiais nuostatais.
24. Komandos nugalėtojosaidėjai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
25. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.
26. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
VII. FINANSAVIMAS
27. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
28. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
29. Jei reikalinga komandai nakvynė, tai komandos vadovas iš anksto kreipiasi į varžybų
organizatorius arba LSSA dėl vietų užsakymo viešbutyje ar bendrabutyje.
VIII. PARAIŠKOS
30. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir
trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, būtinai turi būti patvirtintas atstovaujamo
universiteto (sporto centro, klubo) vadovo parašu ir antspaudu ir prieš varžybas pateiktos
mandatinei komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės
(pasai).
31. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
Paraiškos pavyzdys:
Nr.
Vardas
pavardė

Gimimo
data

Fakultetas Kursas

Gyd. spaudas Treneris
ir parašas

Iš viso gydytojo leista dalyvauti studentų čempionate__________________________žmonių.
(gydytojo vardas pavardė, parašas,spaudas)
P.S. Vardus, pavardes ir gimimo datas (metai, mėnuo, diena) prašome rašyti pilnus, pvz.:
Vardenis PAVARDENIS, o ne V.PAVARDENIS.

Komandos vadovas(treneris)

vardas

pavardė

parašas

Universiteto (padalinio) vadovas

vardas

pavardė

parašas V.A.

Vyr. teisėjas: Bronius Girdzijauskas +370 645 58852, gbronius46@gmail.com
Vilniaus grupės vyr. teisėjas: Klaidas Janeika, +370 606 01735, klaidas99@gmail.com
LSSA atstovė Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
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