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2021 m. LŽRF vyrų taurės finalinių varžybų, vykdymo 

N U O S T A T A I 
 

1. Tikslas ir uždaviniai 
1.1. Populiarinti žolės riedulio sportą šalyje. 

1.2. Kelti žolės riedulininkų meistriškumą, žolės riedulio žaidimo lygį Lietuvoje. 
1.3. Išaiškinti pajėgiausią 2021 m. LŽRF taurės vyrų žolės riedulio komandą. 

 

2. Čempionato vykdymas ir vadovavimas 
2.1. LŽRF vyrų taures turnyrą vykdo ir joms vadovauja Lietuvos žolės riedulio federacija (toliau-LŽRF) 

kartu su LŽRF teisėjų komitetu. 
2.2. LŽRF taurės turnyro nuostatus ir vykdymo tvarką, iškilus būtinybei, gali pakeisti tik LŽRF Vykdomasis 

komitetas. 

 

3. Taurės varžybų vykdymo vieta ir laikas 

3.1. LŽRF taurės vyrų taurės finalines varžybas vykdyti 2021 m. rugsėjo – spalio mėnesiais Rudaminoje, 

Vilniuje, Šiauliuose pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

 

4. Dalyviai ir pravedimo sistema 

4.1. LŽRF taurės turnyro dalyviai yra Lietuvos čempionato „A“ divizionų klubai ir sporto mokyklos pagal 
patvirtintą sąrašą. (priedas tvarkaraštis) 

4.2. LŽRF taurės turnyras vykdomas olimpine sistema, išaiškinant visas vietas. Varžybų dalyviai paskirstyti 
pagal burtų traukimo rezultatus. Finalinė varžybų vieta taip pat nustatyta burtu keliu – Rudaminos 

sintetinės dangos stadione.  

4.3. Pusfinalio rungtynės vykdomos iš dviejų rungtynių. Komandoms laimėjus po vienas, skaičiuojamas 
įvarčių santykis. Jei lygu, atliekami bulitai. Rudaminoje tarp Vilniaus SK „Ardas - Rudamina“ ir Vilniaus SŽK 

„Žuvėdra- SM Tauras“ rugsėjo 15 d. ir rugsėjo 23 d. Vilniuje. 
Antros pusfinalio rungtynės žaidžiamos Vilniuje tarp Širvintų „SK Baltic- Ježvitas“ ir Šiaulių „Ginstrektė“ 

rugsėjo 19 d. ir rugsėjo 25 d. Šiauliuose. 
4.4. Finalinės taurės rungtynės bus vykdomos spalio 3 d. Rudaminoje dėl 1-2 ir 3-4 vietų iki vienos 

pergalės.  

4.5. Komandų – dalyvių susitikimo finalinė varžybų data gali būti pakeista, paaiškėjus finalininkams. 
 

5. Varžybų vykdymo tvarka, vietų ir nugalėtojų nustatymas, teisėjavimas, komandų priėmimo 

tvarka ir sąlygos  

5.1. Visi šie varžybų punktai vykdomi pagal 2021/2022 metų patvirtintus LVČ Nuostatus. 

 

6.  Apdovanojimas 

6.1. Varžybų nugalėtojai apdovanojami Didžiąją taure, II ir III vietas iškovojusios komandos 

apdovanojamos taurėmis. 



 

6.2 Turnyro geriausių žaidėjų prizai įteikiami geriausiam kiekvienos komandos žaidėjui, kuriuos išrenka 
varžybų organizacinis komitetas. 

6.3 Komanda iškovojusi Didžiąją taurę, automatiškai iškovoją teisę 2023 metais atstovauti Lietuva Europos 

šalių klubų čempionate Challenge varžybose, kaip LŽRF antroji komanda. 
 

 

 LŽRF teisėjų komitetas                                                    


