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2021 m. Lietuvos mokinių jaunučių U14 (2007 m. ir jaun.) žolės riedulio  

(berniukų ir mergaičių) varžybų 

N U O S T A T A I 

 

 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

1.1. Populiarinti žolės riedulio sportą šalyje. 

1.2. Pritraukti kuo daugiau mokinių, norinčiu užsiimti žolės riedulio sporto šaka. 

1.3. Išaiškinti pajėgiausias 2021 m. Lietuvos mokinių jaunučių U14 (berniukų ir mergaičių) žolės 

riedulio komandas. 

 

2. Lygos varžybų vykdymas ir vadovavimas 

2.1. Lietuvos mokinių U14 žolės riedulio varžybas (toliau-LMV) vykdo, joms vadovauja 

Lietuvos žolės riedulio federacija (toliau-LŽRF) kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centru ir LŽRF vaikų, mokinių varžybų organizavimo komitetu. 

 

3. Varžybų vykdymo laikas ir lygos pravedimo sistema 

3.1. Lietuvos mokinių U14 žolės riedulio varžybos vykdomos dviem etapais. 

3.2. LMV pirmojo etapo varžybos bus vykdomos zonose (Šiaurės ir Pietų) 2 serijomis pagal 

atskirą varžybų tvarkaraštį. 1 serijos varžybos zonose vyks 2021 m. rugsėjo- spalio mėn.  

3.3. LMV serijos varžybos gali būti vykdomos ir Olimpine sistema, jeigu norą dalyvauti šiose 

varžybose pareikš daug komandų. 

3.4. Jeigu vienoje iš zonų pareiškia norą dalyvauti tik 2 komandos tada leidžiama sujungti dvi 

zonas (šiaurės ir pietų) į vieną grupę. 

3.5. LMV nugalėtojų nustatymas. Pirmojo etapo 1-2 vietų zonų nugalėtojai patenka į antro 

etapo varžybas – finalinę seriją. Jei vienoje iš zonų dalyvauja tik vieno miesto komandos, tai 

zonai finale skiriama tik viena vieta. Vienos dienos finalinėje serijoje dalyvaus po 4 komandas. 

 

4. Dalyviai 

4.1. LMV varžybose pirmajame etape gali dalyvauti šalies sporto mokyklų, klubų ir vidurinių ar 

gimnazijų mokyklų komandos be apribojimų.  

4.2. Komandos lygos varžyboms turi teisę registruoti 12 žaidėjų,1 trenerį, komandos vadovą ir 

U21 teisėją. 

4.3. LVŽRL varžybose gali dalyvauti žaidėjai 2007 m. gim. ir jaun.  

 

5. Varžybų vykdymo tvarka, vietų ir nugalėtojų nustatymas 
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5.1. LMV varžybos vykdomos pagal naujas FIH taisykles, (žiūrėti http://www.fihockey.org). 

5.2. Aikštelėje gali žaisti 7 žaidėjai ir 1 vartininkas. 

5.3. Už pergalę rungtynėse skiriami 3 taškai, lygiąsias - 1 taškas, pralaimėjimą - 0 taškų.  

5.4. Nugalėtojas nustatomas pagal didžiausią surinktų taškų sumą. 

5.5. Vienodą taškų sumą surinkus 2 ir daugiau komandoms, vieta nustatoma pagal komandos 

laimėtų rungtynių skaičių. Esant šiems rodikliams vienodiems, vietas lemia įvarčių skirtumas 

susitikimuose. Teigiamas įvarčių skirtumas visada suteikia pirmenybę. Jei vis tiek skaičius lygus, 

toliau sprendžiama: 

5.5.1 pagal didžiausią įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; 

5.5.2 pagal tų komandų tarpusavio rungtynių rezultatą; 

5.5.3. skiriamos baudinių mušimo varžybos. 

5.6. Komandos privalo turėti po du skirtingų spalvų sportinės aprangos komplektus. Aprangos 

spalvos pasirinkimo pirmenybė teikiama atvykusiai komandai. Teisėjai privalo neleisti žaisti 

komandoms su netvarkinga apranga. 

 

6. Teisėjavimas 

6.1. LMV vyr. teisėju (TD) skiriamas Karolis Donculas (nacionalinės kategorijos teisėjas, 

Vilnius), email.: karolisdonculas@gmail.com ; tel.: +37067173696, vyr. sekretoriumi- Kamilė 

Baržinskaitė (Šiauliai) email.: kamile.barzinskaite@gmail.com tel.: +37060208089.  

6.2. Teisėjai privalo dėvėti aprangas pagal FIH patvirtintas taisykles. 

6.3. Teisėjus rungtynėms skiria LŽRF sporto varžybų organizavimo ir teisėjų rengimo komisija. 

 

8. Komandų priėmimo tvarka ir sąlygos 

8.1. LMV komandos dalyvės startinis mokestis – 70 €. Jį dengia rėmėjas. 

8.2. Teisėjams už kalendorines rungtynes sumokama po 5 €. 

8.3. LMV varžyboms yra skiriamas medicininis aptarnavimas, mokama 20 € už pamainos laiką, 

kurį sudaro iki 5 rungtynių. 

8.4. TD sumokama po 10 €. per dieną maistpinigių, tuo pačiu jam paliekama teisė teisėjauti 

aikštės teisėju. Vyr. sekretoriui išmokama 8 €. per dieną maistpinigių, protokolas – 3 €. 

8.5. LŽRF iš rėmėjų lėšų padengia LMV pravedimo, teisėjavimo, apdovanojimų ir kitas išlaidas. 

8.6. Komandiruojanti organizacija padengia komandiruotės išlaidas.  

 

9. Paraiškų registracija 

9.1. Komandos, dalyvaujančios LMV teikia paraiškas prieš varžybas arba registruoja LŽRF 

(Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius), tel.: 8 5 2338257 el. paštas: info@zoles-riedulys.lt. 

9.2. Paraiškos tvirtinamos sporto mokyklos, klubo ar vidurinės/gimnazijos mokyklos spaudu. 

 

10. Apdovanojimas 
10.1. LMV komandoms, laimėjusioms I vietą, suteikiamas Lietuvos Respublikos mokinių U14 

žolės riedulio čempionų titulas. Komandos apdovanojamos LŽRF taurėmis. Komandų žaidėjai 

apdovanojami čempionų aukso medaliais. Komandos, užėmusios II - III vietas, apdovanojamos 

atitinkamo laipsnio taurėmis, o žaidėjai atitinkamo laipsnio medaliais. Kiekvienos komandos 

geriausi žaidėjai apdovanojami asmeniniais prizais. 

10.2. LMV šeimininkams paliekama teisė skirti geriausiems žaidėjams prizus savo nuožiūra. 

 

 

 

  

http://www.fihockey.org/
mailto:karolisdonculas@gmail.com
mailto:kamile.barzinskaite@gmail.com
mailto:info@zoles-riedulys.lt


 3 

LMV vyr. teisėjas        Karolis Donculas 
 


