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vaikinų krepšinio varžybų nuostatai 

2017 – 2018 m.m. 

 
1. Tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Populiarinti krepšinio žaidimą. 

2. Plėtoti kūno kultūros ir sporto masiškumą tarp gimnazijos moksleivių. 

3. Skatinti gimnazijos moksleivius sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą. 

4. Išaiškinti geriausiai žaidžiančias I -  IV  gimnazijos klasių vaikinų komandas. 

5. Per varžybų vykdymą kelti jaunųjų krepšininkų sportinį meistriškumą.  

6. Siekti doro, sąžiningo rungtyniavimo, varžymosi, laikytis garbingos kovos ir kilnaus 

elgesio principų. 

 

2. Vadovavimas ir vykdymas: 

 

      Varžybas organizuoja ir vykdo gimnazijos kūno kultūros mokytojas Jonas Klapatauskis, (SŽL) 

bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto kūno kultūros katedros specialybės dėstytoju Ryčiu Alūzu, 

ir to paties universiteto kūno kultūros specialybės studentais. 

 

      3.   Dalyviai:  
      Varžybose gali dalyvauti visi pagrindinės medicininės grupės gimnazistai.   

      Pareiškė norą dalyvauti 4 – ios I – IV gimnazijos vaikinų komandos. 

      Komandą sudaro 5, iš viso paraiškoje gali būti registruoti 8 žaidėjai. Tas pats dalyvis negali būti 

registruotas kelių komandų paraiškose. 

  

Žaidimo sistema ir nugalėtojų nustatymas:  
      Varžybos vykdomos 3 etapais: 

       I etapas –  grupės varžybos vieno rato sistema.    



      Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą –0 taškų bei 

įskaitomas 0:20 rezultatas surinkusi daugiausia taškų komanda tampa nugalėtoja;  

      Pasibaigus grupės varžyboms, dviems komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, 

pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip 

dviems komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio 

susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp 

komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė 

teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį. 

 

       II etapas – pusfinalio varžybos. Pusfinalyje dalyvauja 4 komandos. Grupės varžybose pirmąją 

vietą užėmusi komanda susitiks su ketvirtąją komanda, o antrąją vietą užėmusi komanda susitiks su 

trečiąją  komanda. 

       III etapas – finalinės varžybos. Pusfinalio komandos - nugalėtojos žais dėl pirmos vietos. 

Pralaimėjusios pusfinalio kovas žais dėl trečios vietos. 

      Visos rungtynės  žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. 

      Komanda  neatvykusi į rungtynes ir nepranešusi apie tai organizatoriams, šalinama iš turnyro; 

 

4. Varžybų vieta ir laikas: 

        

      Varžybos vyks gimnazijos sporto salėje š. m. SPALIO - BALANDŽIO  mėnesiais pagal atskirai 

sudarytą tvarkaraštį, kuris bus skelbiamas gimnazijos tinklalapyje  ir prie sporto salės. 
      Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie 

tai iš anksto įspėjus komandas. 

       6.  Nuobaudos 

       Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos: 

      Žaidėjams gali būti skiriamos nuobaudos vadovaujantis krepšinio taisyklėmis. 

       Komandoms gali būti taikomos šios drausminės priemonės: 

 įspėjimas; 

 rungtynių rezultato anuliavimas; 

 rungtynių peržaidimas; 

 komandos diskvalifikacija. 

       Dėl nuobaudų skyrimo sprendžia specialiai sudaryta komisija susidedanti iš sportinių žaidimų 

lygos tarybos narių. 

    7. Apdovanojimas: 

 

      Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio diplomais, 

medaliais, rėmėjų dovanomis.  

 

Kviečiame gimnazistus aktyviai dalyvauti, o sirgalius palaikyti savo komandas. 
 

Nuostatus parengė: 

Vyr. teisėjas J. Klapatauskis, sportinių žaidimų lygos (SŽL) taryba. 


