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2021 m. Lietuvos vaikų U10 (2011 m. ir jaun.) žolės riedulio 3x3  

(berniukų ir mergaičių) žolės riedulio pirmenybių 

N U O S T A T A I 

 

 

 

1. Tikslai ir uždaviniai 

1.1. Populiarinti žolės riedulio sportą šalyje. 

1.2. Pradėti vykdyti atranką žolės riedulio sporto šakoje, pritraukti kuo daugiau vaikų, meistriškumo 

ugdymo programą taikyti nuo 7 metų. 

1.3. Išaiškinti pajėgiausias 2021 m. Lietuvos vaikų U-10 (berniukų ir mergaičių) žolės riedulio komandas. 

 

2. Varžybų 3x3 vykdymas ir vadovavimas 

2.1 Vaikų 3x3 varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos vaikų žolės riedulio lyga ( toliau - LVŽRL) 

kartu su LŽRF ir rėmėjais. 

 

3. Dalyviai 

3.1. Vaikų 3x3 varžybose pirmajame etape gali dalyvauti šalies sporto mokyklų, klubų ir vidurinių ar 

gimnazijų mokyklų komandos be apribojimų.  

3.2. Komandos varžyboms turi teisę registruoti 4 žaidėjų,1 trenerį, ir U18 teisėją. 

3.3 Vaikų 3x3 gali dalyvauti žaidėjai 2011 m. gim. ir jaun.  

3.3. Komandos dalyvausiančios varžybose 3x3 gali būti mišrios. 

 

4. Varžybų vykdymo laikas ir vaikų 3x3 pravedimo sistema 

4.1. Vaikų 3x3 žolės riedulio varžybos vykdomos dviem etapais. 

4.2.Vaikų 3x3 varžybos bus vykdomos zonose (Šiaurės ir Pietų) pagal atskirą varžybų tvarkaraštį. Rugsėjo 

24 d. finalinės varžybos bus vykdomos Šiauliuose. 

4.3. Vaikų 3x3 varžybos gali būti vykdomos ir Olimpine sistema, jeigu norą dalyvauti šiose varžybose 

pareikš daug komandų. 

 

5. Varžybų vykdymo tvarka, vietų ir nugalėtojų nustatymas 

5.1. Vaikų 3x3 varžybos vykdomos pagal naujas FIH taisykles. 

5.2. Vienos aikštelės matmenys: 27,5 m (plotis) x 22,9 m ilgis. 

5.3. Žaidžiama į dvejus vartukus, kurių plotis 1 m. 

5.4. Aikštės šoninė linija (užribis), vidurio linija atskirta juosta (užribio nėra). 

5.5. Aikštelės vidurys (11,45 m) pažymėtas. 

5.6.Vilniaus, Šiaulių ir Vilniaus raj. Rudaminos specializuotose žolės riedulio stadionuose. Kauno, 

Kelmės, Panevėžio, Širvintų, Tytuvėnų, Trakų Vokės dirbtinės dangos aikštelėse žaidžia 3 žaidėjai, be 

vartininko.   

5.7. Rungtynių trukmė – 7 min. Pertrauka 3 min. Po to vykdomos sekančios rungtynės. 

5.8. Įvartis skaitomas, kai puolantis žaidėjas muša į vartus peržengęs aikštės vidurio liniją. 

5.9 Jei pražanga yra už centro linijos (puolančiojo pusėje), pirmas smūgis į vartus negalimas. 
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5.10 Jei pražanga yra arčiau kaip 5 m atstumu nuo vartų, kamuoliukas pastatomas lygiagrečioje vietoje 5 

m atstumu nuo vartų; 

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

5.12. Nugalėtojas nustatomas pagal didžiausią surinktų taškų sumą. 

5.13. 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: 

5.13.1 pagal didžiausią įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; 

5.13.2 pagal tų komandų tarpusavio rungtynių rezultatą; 

5.14. 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. Vaikų 3x3 vyr. teisėju (TD) skiriamas Karolis Donculas (nacionalinės kategorijos teisėjas, 

Rudamina.), email.: karolisdonculas@gmail.com ; tel.:+37067173696, vyr. sekretoriumi – pagal TD 

paskyra. 

6.2. Teisėjai privalo dėvėti aprangas pagal FIH patvirtintas taisykles. 

6.3. Aikštelėje teisėjauja vienas teisėjas. 

6.4 Teisėjus rungtynėms skiria TD. 

 

8. Komandų priėmimo tvarka ir sąlygos 

8.1. Vaikų 3x3 komandos dalyvės startinis mokestis – 40 €. Jį dengia lygos rėmėjas. 

8.2. Teisėjams už kalendorines rungtynes sumokama po 2 €. 

8.3. Vaikų 3x3 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. 

8.5. Vaikų 3x3 pasilieka teisę organizuoti trenerių, teisėjų, lygos organizatorių ir savanorių seminarus ir 

praktinius užsiėmimus prieš varžybas ir varžybų metu. Apmokant patalpų nuomos, transporto išlaidas ir 

pagal galimybes maistpinigius seminaro dalyviams.  

8.6. Komandiruojanti organizacija padengia komandiruotės išlaidas.  

 

9. Paraiškų registracija 

9.1. Komandos, dalyvaujančios Vaikų U-10 3x3 pirmenybėse 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. Vaikų 3x3 varžybų laimėtojai apdovanojami atitinkamo laipsnio taurėmis. Medaliais apdovanojami 

visi dalyviai.  

10.2. Vaikų 3x3 varžybų šeimininkams paliekama teisė skirti geriausiems žaidėjams prizus savo nuožiūra. 

 

 

 

Vaikų U-10 3x3 vyr. teisėjas           Karolis Donculas 
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