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ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

 

 
1. Komandos sudėtis – 5 žaidėjai. Žaidžiama tris prieš tris į du krepšius. 

2. Varžybų metu visi vienos komandos dalyviai privalo turėti vienodą sportinę aprangą. 

3. Rungtynių trukmė – keturi kėliniai po 5 min. Laikas stabdomas kaip ir didžiajame krepšinyje. 5 

minučių pertrauka tik tarp 2 ir 3 kėlinių. 

4. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, skiriamas vienas pratesimas - 3 min. 

5. Jeigu po pratesimo rezultatas lygus, skiriami baudų metimai. Baudas meta po tris žaidėjus iš 

kiekvienos komandos. Kiekvienas žaidėjas atlieka po 5 metimus (kiekviena komanda atlieka po 15 

metimų). Laimi komanda, kuri po 15 metimų įmeta daugiau baudų. Jeigu ir po to rezultatas lygus, 

atliekami baudų metimai iki pirmos klaidos – A komandos pirmas žaidėjas meta vieną baudą, B 

komandos pirmas žaidėjas meta vieną baudą, A komandos antras žaidėjas meta vieną baudą, B 

komandos žaidėjas meta vieną baudą ir t.t. Jeigu A komandos žaidėjas įmeta, o B komandos 

žaidėjas nepataiko – laimi A komanda. 

6. Kiekviena komanda ketvirtame kėlinyje turi teisę į 30 sek. pertraukėlę. 

7. Komandos kiekvienai atakai skiriamos 24 sek. Toliau kaip ir didžiajame krepšinyje. 

8. Už taiklų metimą skiriami 2 tšk., už pataikymą nuo baudos metimo linijos – 1 tšk., už pataikymą iš 

už 6,25 m. linijos – 3 tšk. 

9. Keitimų skaičius neribojamas. Keitimai vykdomi kaip ir didžiajame krepšinyje. 

10. 3 sekundžių taisyklė galioja. 

11. Už nesportinę ar techninę pražangą skiriami du baudos metimai ir po metimų kamuolys lieka baudas 

metusiai komandai. Už keiksmažodžius rungtynių metu, arba ant atsarginių suolelio, komandai 

skiriama techninė pražanga. 

12. Už technines ar nesportines pražangas (arba 1 techninė + 1 nesportinė) komanda baudžiama du 

kartus. Gavus trečią techninę ar nesportinę (arba techninės + nesportinės), rungtynės nutraukiamos, 

o komandai įskaitomas pralaimėjimas išsibaudavus ir skiriama 0 taškų. Laimėjusiai komandai – 2 

taškai. 

13. Asmeninės pražangos neskaičiuojamos. Skaičiuojamos tik komandinės pražangos. Visų keturių 

kėlinių ir pratesimo pražangos sumuojamos. Komandai prasižengus septynis (7) kartus, po 

kiekvienos tolesnės pražangos skiriami du baudos metimai. Komandai prasižengus dvyliktą (12) 

kartą, vienas komandos žaidėjas šalinamas iš aikštelės. Komandai prasižengus penkioliktą (15) 

kartą, rungtynės nutraukiamos, o komandai įskaitomas pralaimėjimas išsibaudavus ir skiriama 0 

taškų. Laimėjusiai komandai – 2 taškai. 

14. Rungtynių metu vienai iš komandų įgijus 30 – ties taškų persvarą, rungtynės nutraukiamos. 

Laimėjusiai komandai skiriami 3 taškai, pralaimėjusiai – 0 tšk. 

15. Zarasų sporto centro aikštynas ir 30 m. teritorija aplink sporto aikštyną skelbiama 

NERŪKYMO ZONA. Varžybose registruotas žaidėjas bet kuriuo metu (prieš varžybas, po 

varžybų, pertraukos metu) pažeidęs šią taisyklę, gauną techninę pražangą, kuri įskaitoma į 

busimų varžybų pražangų limitą. 


