
3x3 krepšinio senjorų turnyro nuostatai 

Turnyras skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai  

 Varžybų tikslai ir uždaviniai 

1. Populiarinti mėgėjų krepšinį tarp senjorų. 

2. Skatinti sportinę veiklą ir fizinį aktyvumą senjorų tarpe. 

 Varžybų dalyviai 

1. Varžybose gali dalyvauti vyrų 50+ ir 60+ metų amžiaus sudėties komandos bei 

moterų 40+ ir 50+ metų amžiaus komandos. 

2. Komandos dalyvavimo mokestis – 30 eurų. 

3. Varžybų dalyviai už savo sveikatą atsako patys. 

 Varžybų vieta ir laikas 

1. Turnyras vyrų grupėje vyks 2016 m. kovo 11 d. (penktadienį) nuo 15.00 val. 

(registracija tvirtinama   nuo 14.30 val.) Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje 

(Šeškinės g. 25, Vilniuje); moterų grupėje - nuo 15.00 val. (registracija tvirtinama  nuo 

14.30 val.) Mykolo Romerio universiteto CR-II korpuso mažojoje žaidimo salėje (Ateities g. 

20).   

 Varžybų organizatoriai ir vykdytojai 

1. Sporto klubas „Salilita“. Varžybų vadovas: Apolinaras Abromavičius, varžybų 

koordinatorius: Alvidas Raškauskas, varžybų sekretorius: Algirdas Pupkus. 

 Komandų registracija 

1. Komandą daugiausiai gali sudaryti 4 asmenys, atitinkantys amžiaus grupę. 

2. Komandų registracija vykdoma el. paštu alvidas@vklyga.lt arba telefonu 8 698 21711. 

3. Komandos pavadinimas turi būti aiškus, be trumpinių ar įžeidžiančių frazių. 

 Varžybų taisyklės 

1. Varžybų taisykles žaidėjai gali gauti komandos registracijos metu, arba  varžybų vietoje. 

2. Dalyviai varžybų metu privalo vilkėti komandos pasirinktos spalvos aprangą.     

 Komandos 

1. Kiekvieną komandą sudaro trys žaidėjai (gali būti registruojamas vienas atsarginis 

žaidėjas). 

2. Visos komandos ir jų žaidėjai turi būti užsiregistravę pas varžybų organizatorius. 

3. Komandos kapitonas privalo komandos narius supažindinti su varžybų tvarkos nuostatais 

ir taisyklėmis. 

4. Rungtynės pradedamos esant trims kiekvienos komandos žaidėjams. Rungtynių eigoje gali 

likti ir du komandos žaidėjai. 

5. Varžybų organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti žaidėjus ar komandas, jeigu: žaidžia 

neregistruoti žaidėjai,  neatitinkantys amžiaus grupę ar elgiamasi nesportiškai. 

6. Visos rungtynės  žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. Jeigu kuri nors komanda būna 

nepasiruošusi žaisti paskirtu laiku,  jai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:2. 

 Varžybos  
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1. Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 2-3 min. apšilimą. 

2. Metant monetą nustatoma komanda, kuri pradės žaidimą iš už  6,25 m linijos. Ji  turi 

pradėti savo ataką perdavimu. 

3. Įmetus kamuolį į krepšį, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri tęsia žaidimą 

kamuolio perdavimu iš už 6,25 m. linijos. Būtina atlikti bent vieną perdavimą, tik tada 

galima atakuoti krepšį. Pažeidus šią taisyklę metimas neįskaitomas ir  kamuolys 

perduodamas varžovui. 

4. Atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį, jis turi būti grąžintas už 6,25 m. linijos 

(perdavimas-nebūtinas), atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį ir jį išsivarius už 6,25 m. 

linijos – perdavimas būtinas. 

5. Kamuoliui patekus už aikštelės ribų arba teisėjui užfiksavus pražangą (ne metimo metu), 

kamuolys įmetamas iš už šoninės arba galinės linijos. 

6. Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. Jei nėra kuo 

pakeisti, komanda tęsia rungtynes dviese. 

7. Nėra “ginčo” išmetimų. Esant tokioms situacijoms, kamuolys atitenka pakaitomis tai 

vienai, tai kitai komandai. Pirmasis “ginčo” kamuolys atitenka besiginančiai komandai. 

8. 24 sekundžių kamuolio valdymo taisyklė netaikoma. 

9. Žaidėjų keitimus galima atlikti po kiekvieno teisėjo švilpuko (teisėjui leidus). 

10. Rungtynių teisėjas fiksuoja metimus, pražangas, galutinį rungtynių rezultatą 

 Rezultatas 

1. Rungtynės vyksta iki 15 taškų arba 10 min. 

2. Jei 10 min. laikas baigėsi, nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi daugiau taškų. Jei 

rezultatas – lygus, komandų žaidėjai meta po 1 baudą (iš viso po 3 baudas kiekviena 

komanda). Jei ir tada neišaiškės nugalėtojas, komandos pakaitomis meta po viena baudą iki 

pirmos nepataikytos. 

3. Jei žaidimas vyksta iki 15 taškų, nugalėtojas turi turėti 2 taškų persvarą. 

4. Visi kamuoliai, įmesti už 6,25 m linijos vertinami 2 taškais. Jei iš arčiau – 1 taškas. Tai 

nustato rungtynių teisėjas. 

5. Už laimėtas rungtynes komandai skiriami 3 taškai, už laimėtas rungtynes po baudų metimų 

komandai skiriami 2 taškai, pralaimėjusiai komandai po baudos metimų – skiriamas 1 taškas, 

pralaimėjusiai komandai – 0 taškų. 

 Pražangos 

1. Jei pražanga padaryta metimo metu, skiriamas 1 baudos metimas. 

2. Jei žaidėjui metant į krepšį varžovai prasižengia, o kamuolys įkrenta į krepšį, metimas 

užskaitomas ir kamuolys paliekamas valdyti tai pačiai komandai. Jis įmetamas iš už 6,25 m 

linijos. 

3. Jei pražanga – nesportinė ar techninė, metamas 1 baudos metimas ir dar kamuolys atitenka 

tai pačiai komandai.  

4. Žaidėjas, padaręs dvi nesportines pražangas, šalinamas iš aikštelės iki rungtynių pabaigos. 

5. Komandai surinkus 4 pražangas, kiekviena kita pražanga baudžiama baudos metimu. 

 Apdovanojimai 

1. Komandos užėmusios 1-3 vietas atskirose amžiaus grupėse apdovanojamos taurėmis, 

žaidėjai medaliais. 

2. Po varžybų visi komandų dalyviai ir organizatoriai bus vaišinami alumi ir užkandžiais 

restorane „Marceliukės klėtis“. 

Pastaba. Visose čia neaprašytose žaidimo situacijose teisėjaujama pagal oficialias FIBA 

taisykles. 


