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I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Skatinti studentus sistemingai sportuoti, populiarinti regbį tarp studentų ir Lietuvos 

miestų. 

2. Kelti sportinį meistriškumą tarp sportuojančiųjų. 

3. Išaiškinti pajėgiausias Lietuvos aukštųjų ir mokyklų studentų regbio komandas ir 

ţaidėjus. 

4. Plėsti studentų tarpusavio bendradarbiavimą ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą su 

Lietuvos regbio federacija. 

 

II. VADOVAVIMAS 

 

5. Pirmenybėms vadovauja ir jas vykdo Lietuvos regbio federacija (toliau - LRF). 

Pirmenybes padeda pravesti Šiaulių universitetas. 

6. Pirmenybių vyriausias teisėjas ir koordinatorius Simas Banys 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Pirmenybėse gali dalyvauti Lietuvos universitetinės ir aukštosios mokyklos 

(universitetų, akademijų, kolegijų) komandos (toliau – Komanda).  

8.   Komandą gali sudaryti tik vieno universiteto studentai; 

9.  Kiekvienoje komandoje aikštėje ţaidţia po 7 ţaidėjus, o registruojama 12 ţaidėjų. 

Rungtynės nutraukiamos, jei aikštelėje vienoje iš komandų lieka tik 4 ţaidėjai. 

Komandai, likusiai maţumoje, uţskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:30. Rungtynių 

metu leidţiama negrįţtamai keisti 5 ţaidėjus. 

 

 

IV. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

10. Pirmo etapo pirmenybės vyks 2015 m. spalio 1 d. Šiauliuose (Centrinis stadionas - 

Daukanto g. 23, Šiauliai), antro ir trečio (finalinės) etapo varţybos vyks 2016 m. Kovo ir 

Geguţės mėn. 

 

V. PIRMENYBIŲ VYKDYMAS 

 

11. Varţybos vykdomos trimis etapais: 

11.1. pirmas etapas (2015 m. rugsėjo 30 d.), pirmajame etape ţaidţiama vieno rato sistema 

arba pogrupiuose. Prieš varţybas burtų keliu nustatomas kiekvienos komandos numeris. 

11.2. antras ir trečias etapas – finalinės varţybos (varţybos vyks 2016 m. Kovo ir Geguţės 

mėn., kuriose dalyvauja stipriausios komandos. Pirmo ir antro etapo pirmos vietos 

laimėtojai išskirstomi į pogrupius, o kitos likusios komandos nustatomas burtų keliu. 

12. Pirmo , antrojo ir finalinio etapo vykdymo sistema: 

a) Esant 3 komandoms, ţaidţiama vienu ratu, vadovaujantis ratų sistema. 

b) Esant 4 komandoms, ţaidţiama vienu ratu, vadovaujantis ratų sistema. 

c) Esant 5 komandoms, komandos skirstomos į 2 pogrupius (A ir B). Pogrupiuose 

komandos tarpusavyje ţaidţia po vienas rungtynes. A Pogrupyje ţaidţia 3 komandos, B 

pogrupyje ţaidţia dvi komandos. 1-2 vietas pogrupių varţybose uţėmusios komandos 

ţaidţia dėl 1-4 vietų (A1 prieš B2 ir B1 prieš A2). Komandos nugalėtojos ţaidţia dėl 1-
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2 vietų, komandos pralaimėtojos- dėl 3-4 vietų. A pogrupyje, komanda uţėmusi 3 vietą, 

varţybų nebetęsia, jai uţskaitoma 5 vieta. 

d) Esant 6 komandoms: 2 pogrupiai (A ir B) po 3 komandas. Pogrupiuose komandos 

tarpusavyje ţaidţia po vienas rungtynes. 1-2 vietas pogrupių varţybose uţėmusios 

komandos ţaidţia dėl 1-4 vietų: (A1 prieš B2 ir B1 prieš A2). Komandos nugalėtojos 

ţaidţia dėl 1-2 vietų, pralaimėtojos –dėl 3-4 vietų. Komandos, pogrupiuose uţėmusios 

3 vietas, ţaidţia dėl 5-6 vietų. 

e) Esant 7 komandoms: 2 pogrupiai (A pogrupyje -3 komandos, B pogrupyje -4 

komandos). Pogrupiuose komandos tarpusavyje ţaidţia po vienas rungtynes. 1-2 vietas 

pogrupių varţybose uţėmusios komandos ţaidţia dėl 1-4 vietų:( A1 prieš B2 ir B1 prieš 

A2). Komandos nugalėtojos ţaidţia dėl 1-2 vietų, pralaimėtojos-dėl 3-4 vietų. Trys 

komandos, nepatekusios tarp 4 stipriausių, ţaidţia tarpusavyje vienu ratu dėl 5-7 vietų. 

Ţaidţiant dėl 5-7 vietų, B pogrupyje tarpusavyje ţaistos rungtynės uţskaitomos. 

f)    Esant 8 komandoms: 2 pogrupiai po 4 komandas (A ir B). Pogrupiuose komandos 

tarpusavyje ţaidţia po vienas rungtynes. A pogrupio komanda nugalėtoja ţaidţia su B 

pogrupio nugalėtoja dėl 1-2 vietų. Antras vietas pogrupiuose uţėmusios komandos 

ţaidţia dėl 3-4 vietų ir t.t. 

g) Esant 9 komandoms: 3 pogrupiai po 3 komandas (A, B, C). Pogrupiuose komandos 

tarpusavyje ţaidţia po vienas rungtynes. Komandos, pogrupiuose laimėjusios pirmas 

vietas, tarpusavyje (ratų sistema) ţaidţia po vienas rungtynes dėl 1-3 vietų, Antras 

vietas pogrupiuose laimėjusios komandos tarpusavyje ţaidţia dėl 4-6. Trečias vietas 

pogrupiuose laimėjusios komandos tarpusavyje ţaidţia dėl 7-9 vietų. 

h) Esant 10 komandų: 3 pogrupiai (A pogrupyje -4 komandos, B pogrupyje-3 komandos, 

C pogrupyje-3 komandos). Varţybų sistema tokia pat, kaip ir esant 9 komandoms. Tik 

dėl 7-10 vietų (ratų sistema) tarpusavyje ţais trečias vietas pogrupiuose laimėjusios 

komandos ir A pogrupyje 4 vietą laimėjusi komanda. Ţaidţiant dėl 7-10 vietų, A 

pogrupyje jau susitikusių tarpusavyje komandų rezultatas uţskaitomas iš pogrupio 

rungtynių. 

i)    Esant 11 komandų: 4 pogrupiai ( A pogrupyje -3 komandos, B pogrupyje -3 komandos, 

C pogrupyje -2 komandos, D pogrupyje -3 komandos). Pirmas vietas pogrupiuose 

uţėmusios komandos ţaidţia dėl 1-4 vietų, antras vietas uţėmusios komandos ţaidţia 

dėl 5-8, trečias vietas pogrupiuose uţėmusios komandos ţaidţia dėl 9-11 vietų. 

Ţaidţiant antrame etape, A pogrupio komandos ţaidţia prieš D pogrupio komandas, B 

pogrupio komandos ţaidţia prieš C pogrupio komandas. Nugalėtojos ţaidţia dėl 1-2 ir 

5-6 vietų, pralaimėtojos ţaidţia dėl 3-4 ir 7-8 vietų. Ţaidţiant dėl 9-11 vietų, komandos 

tarpusavyje susitinka po vieną kartą (ratų sistema). 

j)    Esant 12 komandų: 4 pogrupiai po 3 komandas (A,B,C,D). Varţybų sistema tokia pat 

kaip ir esant 11 komandų. Tik rungtyniaujant dėl 9-12 vietų, komandos tarpusavyje 

antrame etape ţaidţia taip pat kaip ir ţaidţiančios komandos dėl 1-4 ir 5-8 vietų. 

 

13. Priklausomai nuo atvykusių komandų skaičiaus, varţybų vykdymo sistemą nustato 

vyriausias teisėjas. 

14. Numatoma, kad pirmame ir finaliniame etape komandos susitiks tarpusavyje po vieną 

kartą arba pogrupiuose su pusfinaliais ir finalais dėl vietų. 

15. Maksimali vienų rungtynių trukmė – 14 minučių. 

16. Aikštės išmatavimai – ţaidţia 100x70 metrų aikštėje (pilnų matmenų aikštė). 
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VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

17. Uţ pergalę skiriami 3 taškai, uţ lygiąsias – 2, uţ pralaimėjimą – 1, uţ neatvykimą – 0, 
Lygiųjų atvejų rungtynėse dėl vietų ţaidţiamos iki pirmų pelnytų taškų. 

18. Pirmenybes laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Komanda viename iš turų 

laimėjusi pirmą vietą gauna-14 tšk., antrą -12 tšk., trečią-10 tšk., ketvirtą-9, penktą-8 ir t.t. 

maţėjančia tvarka. Nustatant pirmenybių nugalėtojus, sumuojami dviejų turų taškai. 

19. Pasibaigus turams ir komandoms surinkus po lygiai taškų, nugalėtojai nustatomi eilės 

tvarka: 

19.1. tarpusavio rungtynėse iškovoti taškai; 

19.2. tarpusavio rungtynių rezultatas, rungtynių taškų (pelnytų-praleistų) santykis; 

19.3. tarpusavio rungtynių prispaudimų santykis; 

19.4. visų pirmenybių prispaudimų skirtumas. 

20. Esant lygiems minėtiems rodikliams, nugalėtojai nustatomi burtų keliu. 

 

VII. TEISĖJAVIMAS 

 

21. Teisėjų darbui vadovauja pirmenybių vyr. teisėjas. Regbio teisėju gali būti bet kuris 

regbininkas, kuris pageidauja dirbti visuomeninį regbio varţybų teisėjavimo darbą ir 

turi regbio taisyklių ţinias. 

22. Rungtynių teisėjus skiria pirmenybių vyriausias teisėjas. 

 

VIII. KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA IR FINANSAVIMAS 

 

23. Pirmenybes vykdanti įstaiga-organizacija privalo: 

23.1. paruošti ţaidimo aikštelę pagal reikalavimus, nurodytus 16 punkte; 

23.2. pateikti du ţaidimui tinkamus kamuolius; 

23.3. uţtikrinti medicininį aptarnavimą; 

23.4. apdovanoti geriausius pirmo ir finalinio etapo ţaidėjus (finalinio pirmenybių etapo 

apdovanojimais rūpinasi LRF). 

23.5 Išlaidas, susijusias su stadiono nuoma ir aikštės paruošimu varţyboms, apmoka turų 

organizatoriai. 

23.6 Išlaidos, susijusios su varţybų medicininiu aptarnavimu, maistpinigių teisėjams 

išmokėjimu ir varţybų apdovanojimais, apmokamos iš Lietuvos regbio federacijos ir 

varţybų rėmėjų lėšų. 

23.7 Išlaidas, susijusias su komandų komandiravimu į varţybas, apmoka komandiruojančios 

organizacijos. 

 

 

 

IX. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

24. Dalyviai iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pateikia išankstinę paraišką (laisvos formos 

patvirtinimą, kad dalyvaus studentų finaliniame etape) el. paštu. teisejai@regbis.lt   

25. Dėl papildomos informacijos kreiptis į pirmenybių vyriausią teisėją Simą Banį tel.  

8 663 52150 

mailto:teisejai@regbis.lt
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26. Prieš pirmenybes komandos vadovai vyr. teisėjui turi pateikti vardinės paraiškos 

originalą, kuriame nurodyta ţaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga 

ir galiojanti gydytojo viza dokumentai atsiunčiami el.paštu teisejai@regbis.lt. 

Paraiška privalo būti patvirtinta deleguojančios organizacijos spaudu ir ją teikiančių 

asmenų parašais. 

27. Komandai, nepateikusiai paraiškos su šiais privalomais duomenimis, varţybose 

dalyvauti neleidţiama. 

28. Kiekvienas ţaidėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas arba 

asmens tapatybės kortelė, vairuotojo paţymėjimas) ir studento paţymėjimą. 

Nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ţaidėjui draudţiama dalyvauti 

pirmenybėse. 

 

X. APDOVANOJIMAI 

 

29. Komandos nugalėtojos apdovanojamos komandiniais prizais, atminimo raštais ir 

medaliais, komandos prizininkės – prizais, atminimo raštais ir medaliais (11 komandos 

dalyvių ir treneris). Asmeniniais prizais apdovanojami geriausi ţaidėjai. 

 

 

 

 

Vyr. teisėjas  Simas Banys 8 663 52150 

El. paštas teisejai@regbis.lt. 
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