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2021/22 M. PAKRUOJO RAJONO  VYRŲ KREPŠINIO  

PIRMENYBIŲ 

 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Didinti gyventojų užimtumą populiarinant krepšinį ir plėtojant mėgėjišką sportą rajone. 

1.1. Išaiškinti pajėgiausias rajono klubų, bendruomenių, neformalaus judėjimo organizacijų 

krepšinio komandas rajone, apdovanoti nugalėtojus ir geriausius žaidėjus. 

1.2. Sudaryti sąlygas sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį kūno kultūros ir sporto 

mėgėjams, entuziastams. 

1.3. Ugdyti jaunuolių krepšinio žaidimo įgūdžius. 

 

II. VADOVAVIMAS 

 

 2. Pakruojo rajono krepšinio pirmenybių nuostatų projektą rengia Pakruojo rajono 

sporto centras, derina komandų atstovų susirinkimas. Priimami dalyvių daugumos pasiūlymai. 

Organizuoja, vadovauja bei jas vykdo Pakruojo rajono sporto centras, ir turi teisę spręsti 

nuostatuose nenumatytus atvejus. 

 

III. KOMANDŲ REGISTRACIJA, PARAIŠKOS 

 

 3. Komandos registruojasi iki 2021-11-03 Pakruojo rajono sporto centre. 

 4. Vardinės paraiškos pateikiamos pagal pateiktą formą iki pirmų varžybų, paraiškas 

tvirtina Pakruojo rajono sporto centras. 

 5. Komandos vardinėse paraiškose registruoja 16 žaidėjų, o varžybų protokole iki 12 

žaidėjų. 

 6. Komandų vardines paraiškas galima papildyti iki 2021-12-31.  

 

IV. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

 7. Varžybos vykdomos 2021 m. lapkričio – 2022 m. kovo mėnesiais, „Atžalyno“ 

gimnazijos sporto salėje darbo dienomis, bei šeštadieniais ir sekmadieniais pagal parengtą 

tvarkaraštį. Tvarkaraščio pakeitimai galimi abiejų komandų sutarimu, informavus varžybų 

koordinatorių prieš 3 dienas iki rungtynių, atsikelti rungtynes galima ne daugiau kaip 3 kartus. 

Nuo pusfinalio rungtynių atsikelti nebegalima. 
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 8. Varžybų pravedimą koordinuoja sporto centro metodininkas. 

 9. Sporto centras, dėl nacionalinio lygmens varžybų pravedimo, gali vienašališkai 

pakeisti rungtynių laiką, informavęs komandas ne vėliau nei prieš 3 dienas. 

 

V. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

 10. Varžybose gali dalyvauti Pakruojo rajono gyventojai: 

       10.1. žaidėjai deklaruojantys gyvenamąją vietą Pakruojo rajone ne vėliau kaip tris 

mėnesius iki pirmenybių pradžios; 

       10.2. sportininkai kurių tėvai deklaruoja gyvenamąją vietą Pakruojo rajone. 

10.3. Komandoje gali rungtyniauti žaidėjai, žaidžiantys LKL, NKL, RKL atitinkantys 

nuostatų 10 punktą. 

11. Krepšinio pirmenybių paraiškoje leidžiama registruoti žaidėjus registruotus 2021/22 m. 

kitų miestų, rajonų lygose, čempionatuose, ( sumokėjus po 25 Eur,- už kiekvieną žaidėją), kurie 

neatitinka nuostatų 10 punkto. 

 12. 11 punkte nurodyti žaidėjai negali dalyvauti: sportininkai nuo 2017-18 - 2021-22 

metų sezono žaidę/žaidžantys  LKL, NKL, RKL, studentų krepšinio lygose, bei užsienio krepšinio 

klubuose registruoti žaidėjai; 

 13. Žaidėjai iš 11 punkto turi būti sužaidę pirmame etape ne mažiau kaip 3 

rungtynes, sužaidus mažiau rungtynių antrame pirmenybių etape nebus leidžiama dalyvauti; 

 14. Vienam žaidėjui 2021/22 m. rajono pirmenybėse galima atstovauti  vienai 

komandai. Jei kelios komandos savo paraiškose įtraukė tą patį žaidėją, tai žaidėjas atstovaus tai 

komandai už kurią sužais pirmąsias rungtynes. 

             15. Pakruojo sporto centro auklėtiniai už kitą komandą gali žaisti tik su sporto centro 

leidimu. 

             16. Komandų žaidėjai privalo turėti galimybių pasą arba  turėti COVID-19 testo atsakymą 

su galiojimo data.   

 

VI. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA IR SĄLYGOS 

 

17. Pirmame etape komandos žaidžia vieno rato sistema, už laimėtas rungtynes skiriami 2 

taškai, pralaimėtas 1 taškas, o neatvykus arba nutraukus rungtynes dėl tos komandos kaltės-0 

taškų.  

18. Į kitą etapą patekusios pirmos 4 komandos toliau kovos dėl „Didžiosios taurės“, 

likusios 4 komandos rungtyniaus dėl „Mažosios taurės“. 

19. Antrame etape „Mažosios taurės“ ir „Didžiosios taurės“ komandos žaidžia vieno rato 

sistema.   

Komandų vietos nustatomos susumavus I  ir II etapo tarpusavio rungtynių taškus. 

20. Trečias etapas.  

 Pusfinalio varžybas žaidžia:   

1 vieta – 4 vieta  užėmusios komandos. 

2 vieta - 3 vieta užėmusios komandos. 

Pusfinalyje žaidžiamos vienos rungtynės. Šių porų varžybose pralaimėjusios komandos 

žaidžia dėl 3-4 vietos, nugalėtojai varžosi finale dėl 1-2 vietų.  
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21. Ketvirtas (finalas) etapas. 

 „Didžiosios taurės“ ir „Mažosios taurės“  finaluose dėl 3-4  žaidžiamos dvejos rungtynės, 

esant lygiam susitikimų rezultatui, nugali komanda turinti geresnį įmestų ir praleistų taškų santykį.  

Dėl 1-2 vietų žaidžiama iki dviejų vienos komandos pergalių. 

22. Komanda, neatvykusi į vienas antro etapo rungtynes, praranda teisę toliau dalyvauti 

pirmenybėse. 

23. Rungtynių metu ant komandos žaidėjų suolelio gali būti tik komandos žaidėjai, treneris 

bei 2 komandos vadovai. 

 24. Komandos privalo vilkėti vienodą tvarkingą sportinę aprangą su numeriais. 

 25. Komandos vadovas, 15 minučių prieš varžybas sekretoriatui pateikia komandos 

paraišką. 

 26. Varžybų metu kiekviena komanda turi turėti pirmosios pagalbos vaistinėlę. 

27. Rajono krepšinio varžybos vykdomos pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles. 

28. Protesto nagrinėjimo tvarka pagal FIBA numatytus reikalavimus. 

29. Protestą galima pateikti sumokėjus užstatą 60,00Eur. per vieną darbo dieną po 

ginčijamų rungtynių pabaigos. Patenkinus protestą pinigai gražinami. Dėl teisėjavimo protestas 

priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą. 

30. Sporto centrui pareikalavus, komanda privalo pateikti reikiamus dokumentus apie 

žaidėją per 3 darbo dienas. 

 31. Komanda, pažeidusi pirmenybių nuostatus, diskvalifikuojama. 

 VII. FINANSINIS ATSISKAITYMAS 

 

 32. Komandos rungtyniaujančios pirmenybėse susimoka dalį varžybų pravedimo 

išlaidų (350-Eur.) iki 2021-12-01. 

VIII. BAUDOS 

 

 33. Techninė pražanga –15,00Eur. 

34. Diskvalifikacinė pražanga-30,00Eur. ir praleidžiamos sekančios rungtynės. 

 35. Nesportinis elgesys persirengimo kambariuose ir sporto salėje -50,00Eur. 

(nustato sporto centro administracija ir varžybų koordinatorius). 

 36. Nesportinis elgesys teisėjo atžvilgiu -60,00Eur. ir diskvalifikacija (nustato sporto 

centro administracija ir varžybų koordinatorius). 

            37. Kai siekiant komandai palankaus rezultato vengiama žaisti rungtynių metu (pvz: 

akivaizdžiai nemetama į krepšį, atiduodamas kamuolys priešininkų komandai, metama į savo 

krepšį...) teisėjas pirmą kartą duoda įspėjimą komandoms, jei komandos ir toliau simuliuoja ir 

akivaizdžiai vengia žaisti, teisėjas gali skirti techninę pražangą komandos suoleliui.  Už kiekvieną 

techninę pražangą skiriama bauda – 30,00Eur. 

            38.  Jei komanda nepraneša sporto centro metodininkui apie neatvykimą į tos dienos 

rungtynes baudžiama – 30,00Eur. 

 39. Atsiskaitoma iki sekančių žaidžiamų rungtynių, už finansinius atsiskaitymus 

atsako komandos vadovas. 

 40. Nesumokėjus nurodytos sumos, sužaidus rungtynes užskaitomas pralaimėjimas 

rezultatu 0:20 . 

 41. Komandos vadovui, neturint žaidėjų paraiškos, skiriama 15,00Eur. bauda ir 

komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas. 
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IX. APDOVANOJIMAS IR APRŪPINIMAS 

 

 42. Pirmenybių komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis ir komandų žaidėjai 

medaliais.   

43. Komandos prizininkės - taurėmis ir komandų žaidėjai medaliais. 

 44. Taip pat apdovanojami komandų geriausi žaidėjai. 

 45. Gali būti įsteigiami specialūs prizai. 

46. Visos varžybų organizavimo ir pravedimo išlaidos padengiamos Pakruojo rajono 

sporto centro, dalyvių mokesčio ir rėmėjų lėšomis. 

 47. Kitas išlaidas susijusias su sportininkų atvykimu ir dalyvavimu varžybose 

padengia komandas deleguojančios organizacijos. 

 

__________________________________ 

 


