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įsakymu Nr. V- 

 

2016 – 2017 M. BIRŽŲ RAJONO KREPŠINIO PIRMENYBIŲ  

NUOSTATAI 

 

I. PIRMENYBIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

1. Populiarinti krepšinį Biržų rajone. 

 2. Išaiškinti stipriausias rajono komandas. 

II. VADOVAVIMAS 
 

2. Varžybas vykdo ir joms vadovauja Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras toliau 

(sporto centras). Varžybų vyr. teisėjas Ž. Kačinskas (tel. 865787817). 

 

                                                      III. KOMANDŲ REGISTRACIJA 
 

4. Komandos sporto centrui iki 2016 m. lapkričio 11 d. pateikia vardines paraiškas; 

4.1.Komandos  starto mokestis (vienkartinis) 200 Eur.; 

4.2. Starto mokestį  pervesti į  DNB banko sąskaitą LT114010051003678438. 

 

IV. ŽAIDĖJAI 
 

 5. Komanda gali registruoti rungtinėms 12 žaidėjų. 

6. Papildoma žaidėjų registracija iki 2016 m. sausio 20.d.  

7. Žaidėjai pirmenybių metu gali pereiti į kitą komandą vieną kartą negrįžtamai. 

            8. Atkrentamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjas, už  komandą pirmame etape sužaidęs 

ne mažiau kaip 50 procentų rungtynių.  

            9. Komandų sudėtyje galės žaisti tik vienas žaidėjas vyresnis, kaip 16 metų ir kuris 

atstovauja regionų, nacionalinėje ir Lietuvos krepšinio lygose. 

 

V. VARŽYBŲ SISTEMA 
 

10.Varžybos vykdomos 2 etapais. 

 11. Pirmame etape visos komandos susitinka tarpusavyje po vieną kartą.  Komanda, pirmame 

etape užėmusi 1–8 vietas,  patenka į antrąjį varžybų etapą – atkrentamąsias varžybas.  

            12.Antrasis etapas: ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finaliniai komandų susitikimai. 

Ketvirtfinaliuose 1 ir 8, 2 ir 7, 3 ir 6, 4 ir 5 komandos susitinka (žaidžiama) 2 kartus. Nugalėtojas 

nustatomas pagal įmestų ir praleistų taškų skirtumą. Nugalėtojas patenka į pusfinalį.  Pusfinaliuose 

komandos susitinkama (žaidžia) 2 kartus. Nugalėtojas nustatomas pagal įmestų ir praleistų taškų 

skirtumą. Laimėjusios komandos žaidžia dėl I ir II vietos, pralaimėjusios dėl III ir IVvietos. 

Žaidžiama vieną kartą. 



 

 

VI. KOMANDOS VIETA TURNYRINĖJE LENTELĖJE 
 

            13. Komandos kvalifikuojamos pagal iškovotus taškus; už laimėtas rungtynes skiriami  2 

taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už pralaimėjimą netekus teisės žaisti ar neatvykus į rungtynes – 0 

taškų. 

 14. Kai dvi komandos surenka tiek pat taškų ir jų laimėtų rungtynių skaičius vienodas, 

aukštesnę vietą lemia tarpusavio rungtynių metu įmestų ir praleistų taškų santykis. 

 15. Jei dviejų komandų, surinkusių tiek pat taškų ir turinčių vienodą rungtynių skaičių, 

tarpusavio rezultatas lygus, kvalifikacija vykdoma pagal visų rungtynių įmestų ir praleistų taškų 

santykį. 

 16. Kai  tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos, aukštesnę vietą užima didesnį 

laimėtų tarpusavio rungtynių skaičių turinčios komandos. 

 17. Jei šių komandų tarpusavio pergalių skaičius vienodas, jų vietas nustato tarpusavio 

rungtynių metu įmestų ir praleistų taškų santykis. 

 18. Jei ir tai nepadeda nustatyti komandų vietų, skaičiuojamas visų rungtynių metu įmestų ir 

praleistų taškų santykis. 

 19. Jei taikant šiuos nurodytus kriterijus iš didesnio skaičiaus komandų, surinkusių vienodai 

taškų, lieka tik dvi, taikomos 14-16 punktuose išdėstytos procedūros. 

 

VII. PROTESTAI IR BAUDOS 

 

20. Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo ar vyriausiojo teisėjo sprendimas 

arba koks kitas įvykis žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris kaip galima greičiau (kai 

nežaidžiama kamuoliu ir laikrodis sustabdytas arba pirmosios pasitaikiusios minutės pertraukėlės 

metu) savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išdėsto vyriausiajam teisėjui. Vyriausiasis teisėjas gali 

paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikrinti protokolą, rezultatą ir žaidimo laiką. Jeigu 

rungtynės pertraukiamos ilgiau nei 30 sekundžių, pretenzijas pareiškusiai komandai įskaitoma 

minutės pertraukėlė, išskyrus atvejį, kai vyriausiasis teisėjas pretenzijas pripažįsta esant pagrįstas ir 

nusprendžia kitaip. 

21. Jeigu rungtynėms pasibaigus komanda tebėra įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė jai 

žalą, kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyriausiajam teisėjui, kad jo komanda protestuoja dėl 

rungtynių rezultato. Kapitonas turi pasirašyti protokolo langelyje „kapitono parašas protesto atveju“. 

Kad šis kapitono pareiškimas įsigaliotų, būtina, kad oficialus komandos atstovas patvirtintų šį 

protestą raštu per 20 minučių nuo rungtynių pabaigos. Protestas su garantiniu  60 Eur įnašu 

įteikiamas vyriausiajam teisėjui. 

22. Protestuojanti komanda privalo per 1 val. nuo rungtynių pabaigos įteikti protesto tekstą 

varžybų organizatoriams. Jeigu protestas patenkinamas, garantinė įmoka grąžinama. 

23. Žaidėjams, treneriams bei kitiems su komanda susijusiems asmenims taikomos tokios 

drausminės baudos: 

23.1.  už techninę pražangą –  15 Eur;  

23.2.  už diskvalifikacinę pražangą – diskvalifikacija vienerioms rungtynėms, bei bauda 30 

Eur. 

23.3.  už sukeltas peštynes – diskvalifikacija iki sezono pabaigos,bei bauda komandai 50 Eur. 

23.4. už grasinimą, bauginimą ar įžūlų elgesį su teisėjais ar sekretoriatu – diskvalifikacija 2 

rungtynėms bei bauda 50 Eur. 

          23.5. už smurtinius veiksmus prieš teisėjus, sekretoriatą varžybų metu ar joms pasibaigus – 

diskvalifikacija iki sezono pabaigos, bei bauda komandai 50 Eur. 

 

 



VIII. APDOVANOJIMAS 

            24.  Komandos, užėmusios I,  II, III  vietas, apdovanojamos taurėmis. Komandų žaidėjai (12) 

ir treneris apdovanojami medaliais. Atminimo prizais – atskirų pozicijų geriausi žaidėjai. 

 


