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,,NAUJAMETINĖS TAURĖS“ KREPŠINIO VARŽYBŲ 
 

N U O S T A T A I 
 

 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI       
 

Tikslas – didinti gyventojų motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu. 

Uždaviniai: 

1. Kelti krepšinio žaidimo lygį Zarasų rajone; 

2. Išaiškinti pajėgiausias rajono komandas ir žaidėjus; 

3. Skatinti rajono gyventojus sistemingai užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. 
 

II. VIETA IR LAIKAS      
 

      Varžybos vykdomos 2022 m. lapkričio – 2023 m. sausio mėnesiais Zarasų sporto centro 

sporto salėje pagal žemiau pateiktą tvarkaraštį. 
 

III. DALYVIAI      
 

      Varžybose negali dalyvauti LKL, NKL žaidėjai. Antro etapo varžybose žaidėjui leidžiama 

dalyvauti tik tuo atveju, jeigu pirmame  etape jis sužaidė (buvo aikštelėje) ne mažiau kaip 50% 

rungtynių. Šį nuostata taikoma visoms komandoms. 

      Žaidėjas gali atstovauti tik vieną kolektyvą (komandą), kurios sudėtyje sužaidė pirmąjį 

susitikimą ir yra tos komandos paraiškoje. 

      Paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 15 žaidėjų.  
    

IV. VYKDYMAS       
 

      Varžybos vykdomos dviem etapais: 

      Pirmame etape komandos rungtyniauja vieno rato taškų sistema. Komandų užimtos vietos 

nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Už laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, 

pralaimėjimą – 1 tšk. Komandai palikus aikštelę be pateisinamos priežasties nesibaigus rungtynėms, 

skiriama 0 tšk. Komanda be pateisinamos priežasties neatvykusi į rungtynes diskvalifikuojama, o 

kitų komandų rezultatai su šią komanda anuliuojami. 

      Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama komandai: 

a. turinčiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose; 

b. turinčiai geresnį metimų santykį tarpusavio susitikimuose; 

c. turinčiai geresnį metimų santykį visuose susitikimuose; 

d. pelniusiai daugiau metimų tarpusavio susitikimuose; 

e. pelniusiai daugiau metimų visuose susitikimuose. 

      Antrame etape komandos žaisdamos vieno minuso sistema išaiškina varžybų nugalėtojus ir 

prizininkus.. Pusfinalyje susitinka 1-4 ir 2-3 vietas pirmame etape užėmusios komandos. Pusfinalių 

nugalėtojai susitinka finale dėl pirmos vietos. Pralaimėjusios pusfinalyje komandos susitinka 

mažajame finale dėl trečios vietos. 

      Komandos privalo turėti vienodą aprangą su aiškiai matomais numeriais. 



      Sutapus komandų aprangai, komanda, tvarkaraštyje įrašyta pirma, privalo pasikeisti 

aprangą. 
  

V. PROTESTAI IR BAUDOS          
 

     Protestus, susijusius su varžybų vykdymu (remiantis FIBA taisyklėmis), komandos pateikia 

varžybų vyr. teisėjui kartu su 20 € užstatu, kuris grąžinamas protestą patenkinus. 

      Protestą svarsto vyr. teisėjas, su komandų vadovais. 

      Žaidėjas, rungtynių metu gavęs diskvalifikacinę pražangą, dvi technines ar nesportines 

pražangas, vieną techninę + vieną nesportinę, praleidžia kitas, tvarkaraštyje numatytas rungtynes. 
 

 VI. APDOVANOJIMAI        
 

    Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis. Komandų prizininkių žaidėjai 

apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Geriausi žaidėjai ir konkursų nugalėtojai 

apdovanojami atminimo  prizais. 

                                          VII. FINANSAVIMAS 

  

 Komandų dalyvavimo varžybose išlaidas kompensuoja siunčianti organizacija, rėmėjai arba 

patys žaidėjai. Apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas kompensuoja Zarasų sporto centras. 

 

 
 

VIII. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

      Varžybų vyr. teisėjas Arūnas Zavackas tel. 8 645 70504, el.p. arunas.zavackas@gmail.com  

Visą informaciją apie ,,Naujametinės taurės“ krepšinio varžybas galima rasti Zarasų sporto centro 

internetinėje svetainėje www.sportas.zarasai.lm.lt > Renginiai > Naujametinė taurė. 
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