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        KREPŠINIO RUNGTYNIŲ NUOSTATAI 
 

I. Varžybų vykdymo tvarka 
 

1. Rungtyn÷s vykdomos pagal FIBA ir ULEB patvirtintas krepšinio taisykles. 
2. Skirtumai su 1p. įvardintomis taisykl÷mis išd÷stomi šiuose nuostatuose.  
3. Varžybose dalyvaujančios komandos burtų keliu paskirstomos į du pogrupius, kuriuose sužaidžia po 

vienerias tarpusavio rungtynes. 
4. Rungtyn÷s vyksta keturis k÷linius po dešimt minučių. 
5. Pertraukos tarp pirmo ir antro bei trečio ir ketvirto k÷linių – dvi minut÷s. Pertrauka tarp antro ir trečio 

k÷linių – dešimt minučių. 
6. Komandų sud÷tis sudaro vienos arba kelių, apsijungusių į vieną komandą, įmonių darbuotojai. Prie 

komandos paraiškos pridedamos darbo pažym÷jimų kopijos. 
7. Komandų paraiškos teikiamos iki varžybų organizatorių paskelbtos datos. Prie paraiškos turi būti prisegti 

komandos narių skenuoti darbo pažym÷jimai (ant vieno A4 formato lapo) su gerai matoma spalvota 
nuotrauka. 

8. Varžyboms gali būti registruojamas vienas žaid÷jas "legionierius" esantis komandos paraiškoje, bei 
nerungtyniaujantis užsienyje, LKL, NKL, RKL, A lygose.  

9. Vienu metu varžyboms gali būti registruojamas tik vienas žaid÷jas žaidžiantis LKL, NKL, RKL, A, lygose 
jei jis yra paraiškoje bei yra "Matininko statusą" turintis žaid÷jas. 

10. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų tvarkaraštį 
11. Rungtyn÷s pradedamos jei komandose yra bent po penkis žaid÷jus, priešingu atveju laikoma, kad komanda 

neatvyko į rungtynes. 
12. Komandai / komandoms neatvykus į rungtynes jai / joms užskaitomas pralaim÷jimas rezultatu 0 – 20. 
13. Komandai neatvykusiai ir neinformavusiai varžybų organizatorių prieš 7 kalendorines dienas taikomos 

nuobaudos. (Nuobaudų dydžiai perduoti komandų vadovams). 
14. Išaišk÷jus, kad komandos sud÷tyje žaidžia / žaid÷ ne varžybose dalyvaujančių įmonių „realus“ darbuotojas / 

darbuotojai, komanda / komandos diskvalifikuojama iš einamų metų turnyro. 
15. Išaišk÷jus, kad komandos sud÷tyje žaidžia / žaid÷ diskvalifikuotas žaid÷jas, komandai / komandoms už tas 

rungtynes užskaitomas pralaim÷jimas rezultatu 0 – 20, bei taikomos nuobaudos. (Nuobaudų dydžiai 
perduoti komandų vadovams). 

16. Atkrintamosioms varžyboms žaisti gali būti registruotas kiekvienas komandos narys sužaidęs bent dvi 
pogrupio varžybas 

17. Komandų žaid÷jai turi vilk÷ti vienodos spalvos dvipusius marškin÷lius su aiškiai matomais numeriais. 
18. Komandos turi tur÷ti bent po vieną krepšinio kamuolį, tinkantį rungtyn÷ms. Komandų vadovai privalo tur÷ti 

pirmosios pagalbos medicininę vaistin÷lę ir šaldantį aerozolį.  
19. Organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ir patirtas traumas varžybų metu. 
20. Už pergalę komandai skiriama du turnyriniai taškai (toliau – t. taškai), pralaim÷jusiai komandai skiriamas 

vienas t. taškas. 
21. Komandai užskaičius pralaim÷jimą, šių nuostatų 10, 11, 12 ir 13 punktuose nustatytais atvejais, skiriama 

nulis t. taškų. 
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22. Dviem komandom surinkus vienodą t. taškų skaičių aukštesnę vietą užima komanda, laim÷jusi tarpusavio 
rungtynes. 
 

23. Vienodą t. taškų skaičių surinkus trims ir daugiau komandų vietos paskirstomos tokia tvarka: 
21.1 Aukštesnę vietą užima komanda, tarpusavio rungtyn÷se surinkusi daugiau t. taškų. 

21.2. Kai 21.1 punkte nurodytas rodiklis vienodas, aukštesnę vietą užima komanda, turinti geresnį įmestų ir 
praleistų taškų skirtumą tarpusavio rungtyn÷se. 

21.3. Kai 21.1 ir 21.2 punktuose nurodyti rodikliai vienodi, aukštesnę vietą užima komanda, turinti geresnį 
įmestų ir praleistų taškų skirtumą visose sužaistose rungtyn÷se.  

21.4. Kai 21.1, 21.2 ir 21.3 punktuose nurodyti rodikliai vienodi, aukštesnę vietą užima komanda,  įmetusi 
daugiau taškų visose sužaistose rungtyn÷se. 

22. Į atkrintamąsias varžybas nepatenka viena komanda iš pogrupio surinkusi mažiausiai t. taškų 

23. Ketvirtfinalyje pirmą porą sudaro I pogrupyje 1 vietą už÷musi komanda ir antrame   pogrupyje 4-a vietą 
už÷musi  komanda,  antrą porą sudaro I pogrupyje 2 vietą – II pogrupio 3 vieta, trečią porą sudaro  I pogrupyje 
3 vietą už÷musi komanda ir II pogrupio 2 vieta, ketvirtą porą sudaro  I pogrupyje 4 vietą už÷musi komanda ir II 
pogrupio 2 vietos nugal÷tojas. 

24. Pusfinalyje susitinka ketvirtfinalio pirmos poros nugal÷tojai su trečios poros nugal÷tojais ir ketvirtfinalio  
antros poros nugal÷tojai su ketvirtos poros nugal÷tojais. 

25. Komandos pralaim÷jusios pusfinalyje žaidžia d÷l trečios vietos, o komandos laim÷jusios pusfinalyje žaidžia 
d÷l pirmos vietos. 

 

II. Drausmin÷s nuobaudos 
 

25. Drausmines nuobaudas komandų žaid÷jams nagrin÷ja ir sprendimus priima apeliacin÷ komisija, kurią 
sudaro varžybų organizacin÷s grup÷s nariai: Tomas Urbanavičius, Žygimntas Romanovas, du suinteresuotų 
komandų atstovai ir rungtynių teis÷jai. 

26. Apeliacin÷ komisija savo sprendimus gali priimti bendraudama neakivaizdžiai, t.y. telekomunikacinių 
priemonių pagalba. 

27. Apeliacin÷s komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 

28. Diskvalifikacin÷ pražanga: 
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28.1. Diskvalifikacin÷ pražanga už taisyklių pažeidimus rungtynių metu gali būti baudžiama 
diskvalifikacija nuo vienų iki trijų rungtynių. Pakartotinai prasižengęs asmuo diskvalifikuojamas 
einamajam sezonui. Pakartotinai prasižengusio žaid÷jo komanda užskaitomas pralaim÷jimas rezultatu 0 
– 20. 

28.2. Diskvalifikacin÷ pražanga rungtynių metu už peštynes arba smurtą varžovų, teis÷jų arba kitų 
asmenų, dalyvaujančių varžybose atžvilgiu gali būti baudžiama pašalinimu iš einamojo sezono varžybų. 

28.3. Nepagarbus elgesys, įžeidin÷jimai, grasinimas ar smurtas varžovų, teis÷jų arba kitų asmenų, 
dalyvaujančių varžybose, atžvilgiu prieš rungtynes arba po jų gali būti baudžiama pašalinimu iš 
einamojo sezono varžybų. 

29. Kiekviena technin÷ pražanga, paskirta žaid÷jui rungtynių metu, gali būti baudžiama prasižengusio žaid÷jo 
diskvalifikacija vienerioms rungtyn÷ms. 

30. Nuobaudas komandoms, numatytas šių nuostatų 11, 12 ir 13 punktuose, taip pat skiria apeliacin÷ komisija. 

31. Apeliacin÷s komisijos sprendimus gali inicijuoti organizacin÷s grup÷s nariai, suinteresuotų komandų 
atstovai arba rungtynių teis÷jai.  

32. Informacija apie varžybų tvarkaraštį, rezultatus ir eigą skelbiama tinklalapyje http://www.lygakrepsiniui.lt/ 

 

Organizacinis komitetas: 

 

Tomas Urbanavičius  el. paštas.: tomas.urbanaviciuslt@gmail.com tel. Nr.: 8-618-86622 

Atsakingas už organizavimą ir turnyro eigą. 

 

Žygimantas Romanovas el. paštas: zygimantas.romanovas@gmail.com; tel. Nr.: 8-610-18957  

Atsakingas už teis÷jų ir sekretoriato darbą bei  tvarkaraščio sudarymą. 
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I POGRUPIS  

 

Ip Komanda 1 2 3 4 T.taškai Santykis Vieta 

1  1       

2   2      

3    3     

4     4    

 

I POGRUPIS  

 

IIp Komanda 1 2 3 4 T.taškai Santykis Vieta 

1  1       

2   2      

3    3     

4     4    

 


