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VILNIAUS KOLEGIJOS BENDRUOMENĖS 2019 M. TINKLINIO TURNYRO 

N U O S T A T A I 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) bendruomenės tinklinio turnyro tikslas – skatinti bendruomenės 

narius, studentus ir dėstytojus, aktyviai sportuoti, gerinti savo fizinį pasirengimą, tobulinti tinklinio 

įgūdžius, siekti geresnių sportinių rezultatų. 

Bendruomenės tinklinio turnyro uždaviniai: 

 Populiarinti tinklinį Kolegijos bendruomenės tarpe; 

 Išsiaiškinti pajėgiausias komandas; 

 Skatinti bendruomenės narių sutelktumą, norą bendrauti ir bendradarbiauti 

 

II. TURNYRO VYKDYMO TVARKA 

Turnyrą organizuoja ir praktiškai jį vykdo atsakingi Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley tinklinio 

ekipos nariai bei Vilniaus Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) treneriai. 

Komandų registracija vyksta iki š.m. vasario 24 d. imtinai el. paštu: v.gerasimoviciene@viko.lt 

Tinklinio turnyro tvarkaraštis ir rezultatai skelbiami internete: https://sportas.viko.lt/ 

 

III. TURNYRO DALYVIAI 

Turnyre gali dalyvauti visų studijų formų studentai ir dėstytojai.  

Komandos mišrios, jų sudėtis: 4 vaikinai ir 2 merginos. 

Kolegijos tinklinio rinktinių nariai turnyre žaisti negali. 

Pageidautina, kad visi fakultetai registruotų nors po vieną komandą, kuri privalo turėti savo 

pavadinimą 

 

IV. LAIKAS, VIETA 

Turnyras bus vykdomas Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto sporto salėje, Didlaukio g. 45. 

Turnyro pradžia nuo š.m. kovo 3 d. 

 

V. TURNYRO VYKDYMO SĄLYGOS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

Turnyro rungtynės vyks sekmadieniais, nuo 16.00 val.  

Žaidžiama 4x4, rungtynės iš 2 setų iki 21 tšk., esant rezultatui 1-1, trečias setas žaidžiamas iki 15. 

Žaidimo metu aikštelėje turi būti nors 1 mergina. 

Rungtynės vykdomos rato sistema. Po jų bus vykdomos atkrintamosios rungtynės. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

Turnyro prizininkai, 1-3 vietas užėmusios komandos, bus apdovanotos originaliais Vilniaus 

Kolegija/Flamingo Volley paplūdimio tinklinio marškinėliais ir medaliais, simboliniais Kolegijos 

prizais, taip pat jiems bus suorganizuotos 4 paplūdimio tinklinio treniruotes, kurių metu bus 

mokomasi paplūdimio tinklinio technikos pagrindų. 

 

 

 

Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley tinklinio ekipos treneris       Vasilij Burakinskij 

 

Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas          Jonas Bautronis 
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