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ZARASŲ RAJONO ,,VAIKŲ KREPŠINIO LYGOS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Užimti mokinius aktyvia veikla vasaros atostogų laikotarpiu. 

2. Plėtoti kūno kultūros ir sporto masiškumą vaikų tarpe. 

3. Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, stiprinti sveikatą, protinį darbingumą gerinti 

fiziniais pratimais. 

4. Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos sistemingai treniruotis, gerai 

pasirengti svarbiausioms varžyboms, garbingai atstovauti mokyklai, miestui, rajonui. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

 

       Varžybos vykdomos 2018 m. birželio mėnesį Zarasų sporto centro aikštyne pagal 

žemiau pateiktą tvarkaraštį. 

 

III. DALYVIAI 

 

      Varžybose dalyvauja visi pageidaujantys mokiniai šiose amžiaus grupėse: 

1. 5-6 klasių (A) grupė; 

2. 7-8 klasių (B) grupė; 

3. 9-10 klasių (C) grupė; 

4. 11-12 klasių (D) grupė. 

      Vienoje amžiaus grupėje žaidėjas gali žaisti tik vienos komandos sudėtyje. Jaunesni 

žaidėjai gali žaisti savo ir vyresnėje amžiaus grupėje. Varžybų metu dalyviai už savo sveikatos 

būklę atsako patys. Atsitikus nelaimingam atsitikimui (ne dėl organizatorių kaltės) nukentėję 

varžybų dalyviai jokių pretenzijų varžybų organizatoriams negali pareikšti. 

      Paraiškoje galima registruoti 5 žaidėjus. Paraiškos pateikiamos prieš pirmas 

rungtynes. Paraiškas patikslinti ir papildyti galima iki antro etapo pradžios. 

 

IV. VYKDYMAS 

 

      Visose grupėse varžybos vykdomos dviem etapais. 

      Pirmame etape komandos žaidžia dviem ratais taškų sistema. Už pergalę skiriami 2 

taškai, pralaimėjimą – 1 taškas. Komandai neatvykus į rungtynes, arba nebaigus žaisti rungtynių 

skiriama – 0 taškų (jeigu rungtynės baigiasi 30 – ties taškų persvara, tai laimėjusiai komandai 

skiriami 3 taškai, pralaimėjusiai – 0 taškų). Komandai, antrą kartą be pateisinamos priežasties 

neatvykusi į rungtynes, ji diskvalifikuojama, visi rezultatai su šia komanda anuliuojami. Pirmo 

etapo varžybose dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama komandai: 

a. turinčiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose; 

b. turinčiai geresnį krepšių santykį tarpusavio susitikimuose; 

c. turinčiai geresnį krepšių santykį visuose susitikimuose. 



      Antrame etape komandos žaidžia vieno minuso sistema. Pusfinalyje susitinka 1-4 ir 2-

3 vietas užėmusios komandos. Pusfinalių nugalėtojai patenka į finalą, pralaimėjusios pusfinalyje 

komandos žaidžia dėl 3-4 vietų. Antro etapo varžybos žaidžiamos iš dviejų rungtynių. Abiejų 

susitikimų rezultatai sumuojami. Laimi komanda, kurios abiejų rungtynių taškų skirtumas yra 

geresnis. 

 

V. APDOVANOJIMAI 

 

      Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis. Komandų prizininkių žaidėjai 

apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Konkursuose nugalėjusios komandos apdovanojamos 

atminimo prizais. 

 

VI. FINANSAVIMAS 

 

      Komandų dalyvavimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys žaidėjai. 

Apdovanojimai – Zarasų sporto centras. Teisėjavimo išlaidas apmoka Lietuvos moksleivių sporto 

asociacija. 

 

VII. INFORMACIJA 

 

       Informacija teikiama Zarasų sporto centre tel. 8 645 70504, elektroniniu paštu 

arunas.zavackas@gmail.com , Arūnas Zavackas/Facebook. 

 

 

 

 

 

Vyr. teisėjas                                                                                                            Arūnas Zavackas 
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