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1. VADOVAVIMAS
1.1. Akademinės Esporto Lygos (toliau – AEL) turnyrą organizuoja Lietuvos Elektroninio
Sporto Asociacija (toliau – LESPA).
1.2. AEL turnyro organizavimui vadovauja LESPA direktorius.
1.3. AEL nuostatus ir tvarkaraštį tvirtina LESPA valdyba.

2. DALYVIAI
2.1. AEL turnyre gali dalyvauti studentai iš visų Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų:
universitetų, kolegijų, aukštųjų mokyklų.
2.2. AEL turnyre negali dalyvauti aukštojo mokslo įstaigų alumnai, kurių studijos jau yra
pasibaigusios – tik esami studentai.
2.3. Priklausomai nuo disciplinos, kurioje planuojama varžytis, studentai buriasi į
komandas. LESPA valdyba prieš kiekvieną turnyrą nustato maksimalų leistina vienos
komandos narių skaičių. LESPA bei AEL administracija nėra atsakinga už studentų
komandų formavimą – tuo turi pasirūpinti aukštojo mokslo įstaiga, kuriai atstovaus
komandą.
2.4. Kiekviena studentų komanda turi gauti leidimą iš savo aukštojo mokslo įstaigos, kad
ji leido tai komandai dalyvauti AEL turnyre. LESPA valdyba bei AEL administracija
pasilieka sau teisę paprašyti raštinį patvirtinimą iš aukštojo mokslo įstaigos tam, kad
įsitikintų, jog dalyvaujančiai komandai yra duotas sutikimas dalyvauti AEL turnyre.
2.5. Turnyro dalyviais yra laikomi ne tik komandos žaidėjai, bet ir kiti nariai: treneris,
aukštosios mokslo įstaigos atstovas, atstovas spaudai ir kitas, su elektroniniu sportu
susijęs, aptarnaujantis personalas.
2.6. Turnyre dalyvaujančios studentų komandos turi laikytis šių nuostatų reikalavimų ir
LESPA valdybos nustatytų kriterijų. Komandas, nesilaikančias nuostatų reikalavimų ir
nustatytų kriterijų, LESPA valdyba gali įspėti ir nustatyti terminą trūkumams ištaisyti.
Komandoms, neištaisiusiems trūkumų ir toliau nesilaikančioms reikalavimų, atskirų
LESPA valdybos sprendimu gali būti neleista dalyvauti AEL turnyre.

3. REGISTRACIJA
3.1. Studentų komandas AEL turnyrui registruoja aukštojo mokslo įstaigos atstovas.
3.2. Registracija vyksta internetinėje AEL svetainėje: https://ael.lespa.lt/, užpildant
registracijos formą.
3.2.1. Registracijos formoje turi būti nurodyta ši informacija: aukštojo mokslo įstaigos
atstovo vardas, pavardė, el. paštas; aukštojo mokslo įstaigos pavadinimas;
komandos narių vardai bei slapyvardžiai.

3.2.2. Aukštojo mokslo įstaigos atstovas privalo užtikrinti, kad formoje pateikta
informacija yra taisyklinga.
3.2.3. Patvirtinant registracijos formą komandos nariai sutinka, jog jų pateikta informacija
bus saugoma bei tvarkoma AEL svetainėje tam, kad būtų galimybė atsakyti į jų
užklausą bei sudaryti sąlygas komandai atstovauti AEL turnyre.
3.2.4. Patvirtinant registracijos formą komandos nariai sutinka su AEL turnyro nuostatais.
3.3. Komandos turi būti užregistruotos nevėliau nei prieš 2 kalendorines dienas iki
numatyto turnyro pradžios.
3.4. Esant bendram sutarimui, LESPA valdyba turi teisę pavėlinti registracijos terminą apie
tai informuojant visus turnyro dalyvius.
3.5. Dalyvio mokestis, jei toks yra numatytas, turi būti sumokėtas iki turnyro pradžios.
Apmokėjimui atlikti yra išrašoma sąskaita-faktūra.

4. GARBINGO ŽAIDIMO PRINCIPAI
4.1. AEL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios susijusios su tiesioginiu ar
netiesioginiu ėmimu, prašymu, reikalavimu, siūlymu, teikimu, sutikimu teikti ar
sutikimu priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip papirkimas
ir/ar prekybos poveikiu priemonė, siekiant daryti įtaką rungtynių rezultatams ar eigai.
AEL dalyviams yra draudžiami bet kokie kiti veiksmai, kuriais būtų pažeidžiama sporto
etika, siekiama daryti įtaką rungtynių rezultatams ar eigai.
4.2. AEL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios yra susijusios su tiesioginiu ar
netiesioginiu informacijos teikimu, patarimu AEL dalyviams ar kitiems tretiesiems
asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, siekiant daryti įtaką rungtynių
rezultatams ar eigai.
4.3. LESPA direktorius turi teise atšaukti arba nukelti AEL rungtynes, jeigu AEL
administracija yra gavusi pagrįstos informacijos dėl galbūt sutartų rungtynių baigties.
4.4. AEL turnyro dalyviams turnyro metu draudžiama naudoti agresyvius veiksmus,
necenzūrinius žodžius arba gestus tiek gyvai, tiek žaidimų pokalbiuose, įžeidinėti ar
kitaip žeminti kitų AEL dalyvių orumą.

5. TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. AEL turnyro organizatoriai privalo išsamiai ir iš anksto informuoti aukštojo mokslo
įstaigas apie ateinantį turnyrą: registracijos procedūrą, turnyro taisykles, dalyvio
mokestį ir visą kitą informaciją, susijusią su AEL turnyru. AEL turnyro organizatoriai
turi sudaryti visas sąlygas, kad aukštojo mokslo įstaiga galėtų dalyvauti AEL turnyre,
jeigu jos atstovaujama komanda išpildo jai keliamus reikalavimus.
5.2. AEL turnyro organizatoriai įsipareigoja padėti dalyviams su bet kokiomis iškilusiomis
problemomis, kurių priežastys atsirado dėl AEL, pavyzdžiui, techniniai nesklandumai.
5.3. AEL turnyro organizatoriai surinktą dalyvių mokestį įsipareigoja naudoti tik AEL
turnyro organizavimo ir marketingo tikslams bei priziniam fondui.

5.4. AEL turnyro organizatoriai pasilieka teisę negrąžinti sumokėto dalyvio mokesčio,
jeigu dalyvaujanti komanda nusprendė nutraukti savo dalyvavimą turnyrui jau
prasidėjus.
5.5. AEL turnyro organizatoriai pasilieka teisę pašalinti dalyvaujančią komandą, jeigu jos
nariai nesilaiko garbingo žaidimo principų, kurie yra nurodyti šiuose nuostatuose.
Tokiu atveju sumokėtas dalyvio mokestis nėra grąžinamas.
5.6. AEL turnyro organizatoriai pasilieka sau teisę keisti turnyro ir atskirų rungtinių
tvarkaraštį.
5.7. AEL turnyro organizatoriai įsipareigoja supažindinti visus AEL turnyro dalyvius su
šiais nuostatais.
5.8. AEL dalyviai įsipareigoja susipažinti su AEL turnyro nuostatais prieš registraciją.
5.9. Užsiregistravus AEL turnyre ir sumokėjus dalyvio mokestį komandos privalo
dalyvauti iki kol nugalės arba bus oficialiai eliminuotos pagal disciplinos taisykles.
Jeigu komanda nusprendžia nedalyvauti AEL turnyre, apie tai ji turi pranešti AEL
administracijai nevėliau nei prieš 2 kalendorines dienas iki numatyto turnyro pradžios.
5.10.
AEL turnyre dalyvaujančios komandos sutinka, jog rungtynių eiga būtų
transliuojama viešai socialiniuose tinkluose arba tiesioginių transliacijų platformose,
pavyzdžiui, Twitch. Taip pat, dalyvaujančios komandos sutinka, jog video bei audio
turnyro ir atskirų rungtynių medžiaga bus viešinama, siekiant supažindinti elektroninio
sporto bendruomenę su turnyro eiga bei rezultatais, taip pat siekiant viešinti AEL.
5.11.
AEL dalyviai privalo laikytis garbingo žaidimo principų, nurodytų šiuose
nuostatuose.
5.12.
AEL dalyviai pasilieka teisę pasitraukti iš dalyvavimo AEL turnyre, jeigu AEL
organizatoriai nevykdo savo įsipareigojimų, nurodytų šiuose nuostatuose.

