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NUOSTATAI 
 

• Turnyre, kuris įvyks 2012 m. kovo 10 dieną, gali dalyvauti berniukai, vaikinai ir vyrai dvylikoje amžiaus 
grupių. Atskiroje grupėje varžysis krepšininkai su negalia. 

 
Grupės kodas Amžius Gimimo metai Grupės kodas Amžius Gimimo metai 

B1 10 ir jaunesni 2002 ir jaunesni V7 16  m. 1996 m. 
B2 11 m. 2001 m. V8 17 – 18 m. 1994 – 1995 m. 
B3 12 m. 2000 m. V9 19 – 23 m. 1993 – 1989 m. 
B4 13 m. 1999 m. V10 25 – 30 m 1988 – 1982 m 
V5 14 m. 1998 m. V11 31 – 36 m. 1981 – 1976 m. 
V6 15 m. 1997 m. V12 37 ir vyresni 1975 ir vyresni 

 
• Turnyre negali rungtyniauti žaid ėjai, šį sezoną registruoti LKL, NKL ar užsienio klubin ėje 

komandoje, išskyrus moksleivius iki 18 metų (gim. 1994 ir jaunesnius).  
• Mišrių pagal lytį komandų dalyvavimas turnyre nenumatytas. 
• Kiekvienoje komandoje registruojama po 3 žaidžiančius ir 1 atsarginį žaidėją. Visi komandų sudėčių 

pakeitimai turi būti padaryti iki pirmųjų grupės rungtynių pradžios. Prasidėjus varžyboms grupėje, 
pakeitimai negalimi. Rungtynes gali pradėti žaisti tik pilnos (3-jų žaidėjų) sudėties komanda. Likus 
komandoje dviems žaidėjams, rungtynės nepradedamos, o pergalė skiriama pilnos sudėties komandai. 

• Dalyvio mokestis: 100 Lt komandai. 
• Grupėje užsiregistravus mažiau nei 4 komandoms, šios grupės varžybos nebus vykdomos. Dalyvio 

mokestis žaidėjams bus sugrąžintas. 
• Registracija vyks iki kovo 07 d. 12 val., o rungtynių tvarkaraščiai bus paskelbti kovo 09 d. 
• B1, B2, B3 grupių komandos rungtyniauja kamuoliais Nr.5, B4, B5 grupės komandos Nr.6, visų kitų 

grupių komandos rungtyniauja kamuoliais Nr.7. 
• Viso turnyro metu žaidėjai privalo turėti asmens dokumentus su nuotraukomis, kuriuose būtų nurodyta 

pilna gimimo data. Komandoms, kurių žaidėjai neturės reikalingų dokumentų, paprašius varžovams ar 
organizatoriams, nebus leidžiama žaisti tolimesniame turnyro etape, jeigu, likus 15 minučių iki sekančių 
rungtynių jų nepateiks varžybų vyr. teisėjui. 

• Turnyro metu budės medikai. Už sveikatos būklę ir galimybę dalyvauti turnyre, atsižvelgiant į ją, bei 
paliktus be priežiūros daiktus turnyro metu atsako patys turnyro dalyviai. 

• Lenteles su komandų pavadinimais, gautas po pirmųjų rungtynių, komandos turi saugoti viso turnyro 
metu, o pasibaigus turnyrui – grąžinti akademijos fojė budinčiam administratoriui. 

• Visos komandos patekusios į pusfinalį, po ketvirtfinalio rungtynių, turi pateikti sekretoriatui žaidėjų 
asmens dokumentus.  

• Vienas asmuo turnyre gali žaisti tik vienoje komandoje. Paaiškėjus, kad komandoje žaidė neregistruotas 
turnyre žaidėjas, tos komandos rezultatai anuliuojami, o komanda diskvalifikuojama turnyro laikotarpiui. 
Jei komandoje žaidė žaidėjas, registruotas kitoje komandoje, šios komandos rezultatai anuliuojami, 
komanda diskvalifikuojama turnyro laikotarpiui, o taisykles pažeidęs žaidėjas praranda teisę žaisti savo 
komandoje (diskvalifikuojamas turnyro laikotarpiui). 

• TURNYRAS vykdomas dviem etapais: 
I etapas – varžybos pogrupiuose. Komandos tarpusavyje susitinka po vieną kartą.  
Į atkrintamąsias varžybas patenka komandos, pogrupio varžybose iškovoję pirmąją ir antrąją vietas. 
Pogrupio varžybose dviems ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų sumą, komandų klasifikacija 
nustatoma remiantis oficialiomis FIBA taisyklėmis (1994 08 02). 
II etapas – atkrintamosios varžybos: pusfinaliai ir finalai.  


