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2022/2023 M. TELŠIŲ RAJONO ATVIRŲ VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 

N U O S T A T A I 

 

I. TIKSLAS 

1. Populiarinti krepšinį rajono gyventojų tarpe. 

2. Išaiškinti pajėgiausias mėgėjų krepšinio komandas ir žaidėjus. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

3. Pirmenybės vyks 2022 m. lapkričio – 2023 m. kovo mėn. Telšių sporto ir rekreacijos centro 

sporto salėje, Birutės g. 60, Telšiai. 

 

III. VADOVAVIMAS, TEISĖJAVIMAS 

4. Pirmenybes organizuoja ir vykdo Telšių sporto ir rekreacijos centras. Pirmenybių vyr. teisėjas 

Arvydas Kaveckis, vyr. sekretorė Justina Pocevičiūtė. 

 

IV. FINANSAVIMAS IR REGISTRACIJA 

5. Pirmenybių išlaidos organizavimui ir apdovanojimui apmokamos iš dalyvių startinio mokesčio ir 

savivaldybės skirtų lėšų. Komandos startinis mokestis 300 EUR (pagal pateiktą Telšių sporto ir 

rekreacijos centro sąskaitos faktūrą 2023 m.). 

Komandų registracija vyksta iki 2022 m. lapkričio 6 d. El. p.: j.poceviciute@tsrc.lt arba tel. : +370 

608 39051. 

V. DALYVIAI 

6. Pirmenybėse gali dalyvauti gyventojai, susibūrę į komandas, sumokėję nustatytą starto mokestį, 

kuris turi būti sumokamas iki pirmųjų rungtynių.  

7. Pirmenybėse paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 2 žaidėjus 2001 m. gim. ir vyr. kurie 

2022/23 metais registruoti RKL čempionate. 

8. 2002 m. gim. ir jaunesnių žaidėjų skaičius, kurie 2022/23 metų registruoti LKL, NKL ir RKL 

čempionate, komandose nėra ribojamas. 

9. Paraiškoje registruojama šešiolika žaidėjų, vienas treneris, vienas vadovas.  

10. Paraiškoje registruoti žaidėjai privalo sužaisti mažiausiai 3 rungtynes iki ketvirtfinalio. 

11. Paraiškoje galima papildomai registruoti žaidėjus iki VI turo varžybų. 

12. Paraiškos su žaidėjų ir vadovo parašais pateikiamos iki pirmųjų komandos rungtynių. 

13. Paraiškos privalo būti pasirašytos komandų vadovų ir kiekvieno žaidėjo, kuris patvirtina, kad už 



savo sveikatą ir patirtas traumas atsako pats.  

 

VI. VYKDYMO TVARKA 

14. Pirmenybės vykdomos pagal patvirtintas FIBA taisykles.  

15. I etapas. Visos komandos rungtyniauja vieno rato sistema. 

16. Į antrą etapą patenka I etapo 8 pirmąsias vietas iškovojusios komandos. Komandos žaidžia 

ketvirtfinalio varžybas tokia tvarka (1-8) (2-7) (3-6) (4-5). Komandos užėmusios 9-10 vietas 

pasitraukia iš pirmenybių. 

17. Ketvirtfinalio varžybų nugalėtojas nustatomas iš dviejų rungtynių, taškų skirtumu. 

18. Pusfinalio varžybų nugalėtojas nustatomas iš vienerių rungtynių. 

19. Finale, pusfinalio laimėtojai susitinka dėl I-II vietos, pralaimėtojai dėl III–IV vietos. Finaluose 

žaidžiamos iš vienerių rungtynių. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

20. Pergalę iškovojusi komanda gauna 2 taškus, pralaimėjusi - 1 tašką, neatvykusi - 0 

taškų.  

21. Nugalėtojai nustatomi pagal FIBA patvirtintas taisykles. 

 

VIII. PROTESTAI IR BAUDOS 

22. Įvykus  incidentui,  protestuojanti  komanda  per  12 val. raštu praneša  organizatoriams apie 

savo protestą ir įmoka 50 eurų užstatą. Jei protestas patenkinamas, užstatas grąžinamas. 

23. Baudos: 

23.1. už drausminę techninę pražangą – 15 eurų arba praleisti 2 rungtynes. Mokestis sumokamas 

iki sekančių rungtynių pradžios. 

23.2. už diskvalifikacinę pražangą –  30 eurų arba praleisti 5 rungtynes. Mokestis sumokamas iki 

sekančių rungtynių pradžios. 

24. Komanda, pažeidusi bent vieną  nuostatų 7 – 8 punktą, diskvalifikuojama iš tolesnių 

pirmenybių varžybų. 

 

IX. APDOVANOJIMAS 

25. Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, 16 žaidėjų, vadovas, treneris, 

rėmėjas – medaliais, dėjimo į krepšį ir tritaškių metimų konkursų laimėtojai, pirmenybių MVP 

žaidėjas ir simbolinis geriausių turnyro žaidėjų penketas – asmeniniais prizais. 

 

 

 

Parengė, 

Vyr. sekretorė J. Pocevičiūtė, mob. tel. +370 608 39051 


