2019 - 2020 METŲ
MAŽEIKIŲ LEDO RITULIO ČEMPIONATO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Mažeikių ledo ritulio čempionato – (toliau – čempionatas) tikslai yra išaiškinti čempionato
nugalėtoją ir prizininkus, išsiaiškinti „Lederos taurės“ laimėtoją, kelti ledo ritulininkų meistriškumą,
populiarinti bei vystyti Lietuvos ledo ritulį.
1.2. Turnyrą organizuoja žiemos sporto klubas „Ledera“ (toliau – klubas). Visus čempionato metu
kilusius ginčus ir kitus iškilusius klausimus sprendžia klubas.
1.3. Komandos žaidžia tarpusavyje 2 ratus, po kurių išaiškėja galutinė komandų vieta turnyrinėje
lentelėje.
1.4. Komandos laimėtojos apdovanojamos taurėmis, žaidėjai medaliais.
1.4. Turnyro pabaigoje klubas organizuoja finalines rungtynes, kurių metu bus išsiaiškintas
„Lederos taurės“ laimėtojas.
1.5. Turnyras prasideda 2019 m. lapkričio mėn. ir baigiasi 2020 m. kovo mėn. pagal patvirtintą
tvarkaraštį.
1.6. Varžybos vyksta Mažeikių ledo arenoje (komandos žaidžia keturi prieš keturis).
II. KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Klubas įsipareigoja:
2.1.1. tinkamai organizuoti turnyrą ir jo rungtynes;
2.1.2. tinkamai vesti žaidėjų statistiką ir turnyro turnyrinę lentelę;
2.1.3. užtikrinti kokybišką teisėjų ir sekretoriato darbą;
2.1.4. vadovautis šiais nuostatais ir kontroliuoti jų vykdymą;
2.1.5. turnyro metu surinktos lėšos skirstomos klubo sprendimu.
III.ČEMPIONATO DALYVIAI
3.1. Komanda, pateikusi turnyro organizatoriui „Žiemos sporto klubui Ledera“ komandos paraišką
– šių nuostatų priedas Nr. 1, atitinkančią šiuose nuostatuose numatytus reikalavimus ir sumokėjusi
numatytus čempionato dalyvavimo mokesčius, tampa turnyro dalyve.
3.2.Visiems vienos komandos žaidėjams dalyvaujantiems varžybose būtina turėti vienodus
marškinėlius su numeriais.
3.3.Čempionate gali dalyvauti žaidėjai sulaukę 14 m. amžiaus (14 – 18 m. žaidėjai privalo turėti
raštišką tėvų sutikimą ir sveikatos pažymą leidžiančią sportuoti).
3.4. Kiekviena komanda gali registruoti išplėstinėje paraiškoje iki 20 žaidėjų (tas pats žaidėjas gali
būti registruotas tik vienoje komandoje).
3.4.1. Paraiškos pateikiamos iki 2020 m. lapkričio 5 d.
3.4.2. Iki gruodžio 31 d. leidžiama keisti komandas bei papildomai įtraukti žaidėjus į komandos
išplėstinę paraišką (tas pats žaidėjas gali būti registruotas tik vienoje komandoje).
3.4.3. Po šios dienos, bet kokie žaidėjų perėjimai ar papildymai draudžiami.
3.4.4. Vartininkams netaikomi jokie apribojimai (išskyrus tuos atvejus, jei vartininkas žaidžia
aukštesnėse ledo ritulio lygose. Tada varžybų organizatorius su visų komandų vadovais sprendžia,
ar leisti dalyvauti čempionate konkrečiam vartininkui) ir gali žaisti už daugiau nei vieną komandą.
3.4.5. Komandų žaidėjų sąrašai bus skelbiami viešai (www.ledera.eu , Lederos „Facebook“

paskyroje).
3.5. Čempionato žaidėjų dalyvavimo apribojimai:
3.4.1. Jeigu komandoje yra arba atsiranda žaidėjas, kurio žaidimo lygis akivaizdžiai išsiskiria iš kitų
šio čempionato žaidėjų (aukštesnių ledo ritulio lygų), čempionato organizatorių sprendimu gali
išregistruoti tą žaidėją iš komandos sudėties.
IV.REIKALAVIMAI KOMANDOMS
4.1. Ledo ritulio komandos norinčios dalyvauti čempionate, žiemos sporto klubo „Ledera“
prezidentui elektroniniu paštu klubasledera@gmail.com (arba ranka pildytą komandos paraišką) iki
2019 m. lapkričio 05 d. privalo pateikti tiksliai ir pilnai užpildytą komandos paraišką.
4.1.1. Čempionato metu renkamas mokestis prieš kiekvienas varžybos atskirai.
V. VARŽYBŲ TVARKA
5.1. Čempionato rungtynės vyksta pagal šiuos nuostatus bei jų prieduose aptartas sąlygas, kurios
sudarytos vadovaujantis IIHF senjorų taisyklėmis.
5.2. Pagal gautas paraiškas čempionato organizatorius sudaro rungtynių tvarkaraščius. Rungtynių
kiekis nustatomas priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus.
5.3. Varžybose dalyvaujančios komandos privalo prieš 10 min. iki varžybų pradžios pateikti teisėjui
- sekretoriui aiškiai surašytą komandos paraišką toms rungtynėms (iš išplėstinio komandos sąrašo),
kurioje nurodoma: žaidėjo pavardė, vardas, marškinėlių Nr. Kiekvienose rungtynėse komandos
sudėtyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 20 žaidėjų ir 2 vartininkai.
5.4. Komandų vadovai užpildytą rungtynių protokolą su komandų sudėtimis pasirašo prieš dvikovos
pradžią, tuo patvirtindami komandos sudėtį. Pasibaigus rungtynėms, rungtynių sekretorius su
pagrindiniu rungtynių protokolu komandų vadovus supažindina tik šiems paprašius arba jei
vyriausiasis teisėjas protokole įrašo apie rungtynių reglamento ar drausmės kodekso pažeidimus ar
kitus rungtynių įvykius.
5.5. Rungtynių laikas – trys kėliniai po 15 min. nestabdant laiko. Laikas stabdomas žaidėjui patyrus
traumą arba iškilus nenumatytoms aplinkybėms. Bet koks laiko stabdymas galimas tik pranešus
rungtynių teisėjui.
5.6. Prasižengus žaidėjui, žaidėjas šalinamas iš aikštelės pagal IIHF senjorų taisyklės Jeigu
prasižengia žaidėjas žaidžiama 4 prieš 3. Jeigu prasižengia dar vienas žaidėjas žaidžiama 5 prieš 3.
Aikštelėj negali būti daugiau nei 5 ir mažiau nei 3.
Neišaiškėjus nugalėtojui, mušami baudiniai, po 3-is, jei dar lygu – po vieną baudinį iki
persveriamojo įvarčio (bet kuriuo atveju mušamų baudinių skaičius abiejų komandų turi būti
vienodas).
5.7. Turnyro rungtynių metu kiekvienas žaidėjas pats atsako už savo sveikatą (nepilnamečiai
žaidėjai privalo pateikti gydytojų pažymą).
5.8. Turnyro organizatoriai, teisėjai ar kiti susiję asmenys neatsako už žaidėjų patirtas traumas,
sužalojimus ar kitokius sveikatos sutrikimus.
VI. NUOBAUDOS
6.1. Visos nuobaudos žaidėjams ir komandoms taikomos pagal IIHF senjorų taisykles, taip pat gali
būti skiriamos ir papildomos nuobaudos, numatytos Drausmės kodekse.
6.2. Komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:5:
6.2.1. jei komanda neatvyksta į rungtynes prieš 5 kalendorines dienas neįspėjusi komandos varžovės bei turnyro organizatorių;
6.2.3. jei žaidžia diskvalifikuotas, nesantis arba įtrauktas į komandos paraišką pažeidžiant
čempionato nuostatus žaidėjas.

VII. PROTESTAI IR JŲ PAREIŠKIMO TVARKA
7.1. Teisėjų sprendimai varžybų metu neginčijami. Už ginčus su teisėjais, žaidėjas gali būti
nubaustas 2 baudos minutėmis.
7.2. Protestus gali pareikšti tik komandų vadovai, po varžybų įrašant į protokolą pastabas.
VIII. TEISĖJAI IR RUNGTYNIŲ PROTOKOLAI
8.1. Čempionato rungtynių metu protokolą pildo teisėjas – sekretorius. Aikštėje teisėjauja vienas
arba du teisėjai. Kai yra du aikštės teisėjai, vienas iš jų skiriamas varžybų vyriausiuoju teisėju. Abu
varžybų metu esantys teisėjai lygiavertiškai gali priimti sprendimus (skirti baudos minutes,
įspėjimus, pašalinimus, nuošales, baudinius ir t.t.). Teisėjų nuomonėms nesutapus, vadovaujamasi
vyr. teisėjo sprendimu.
8.2. Teisėjus rungtynėms skiria čempionato organizatoriai.
8.3. Teisėjai vadovaujasi IIHF senjorų patvirtintomis taisyklėmis.
8.4. Prieš rungtynes aikštės teisėjai patikrina ledo ir aikštelės kokybę ir pakviečia į ją komandų
žaidėjus (tiek prieš rungtynes, tiek ir prieš kiekvieną kėlinį).
8.5. Komandų vadovai visais atvejais privalo pasirašyti rungtynių protokolą.
IX. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
9.1. Komandoms skiriami taškai:
9.1.1. Už pergalę per pagrindinį laiką – 3 taškai , pralaimėjimas – 0 taškų;
9.1.2. Už pergalę po baudinių serijos – 2 taškai, pralaimėjimas – 1 taškas.
9.2. Jei komandos turi vienodą taškų skaičių, tuomet vieta nustatoma pagal:
9.2.1. bendrą įmuštų ir praleistų įvarčių santykį.
9.2.2. jei nepakanka, geresnį tarpusavyje įmuštų ir praleistų įvarčių santykį;
9.2.3 jei nepakanka, geresnį tarpusavyje žaistų rungtynių rezultatą;
9.2.4. jei nepakanka, didesnį pergalių skaičių;
9.2.5. jei nepakanka, didesnį įmuštų visose rungtynėse įvarčių kiekį.
X. APDOVANOJIMAI
10.1. Visos dalyvavusios komandos apdovanojamos taurėmis, čempionato prizininkai medaliais.
10.2. Prizais apdovanojami čempionato geriausieji:
10.2.1. rezultatyviausi žaidėjai (daugiausia įvarčių įmušę);
10.2.2. naudingiausi (įvartis + perdavimas) žaidėjai.
10.3.1. geriausias gynėjas.
10.3.2. geriausias vartininkas.
10.3.3. geriausias jaunas (perspektyviausius) turnyro žaidėjus (iki 20 m. amžiaus).
XI. NUOSTATŲ PRIEDAI
Priedas Nr.1 – „Komandos paraiškos forma“.

