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1 DALIS 

VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

• Išsiaiškinti stipriausias Marijampolės regiono vaikų krepšinio  komandas bei perspektyviausius 

žaidėjus skirtingose amžiaus grupėse; 

• Populiarinti krepšinį, kaip sporto šaką, skatinti moksleivius jį žaisti; 

• Propaguoti krepšinio, kaip vienos populiariausių sporto šakų, patirtį ir pasiekimus; 

• Skatinti vaikų užimtumą ir sveikatingumą; 

• Siekti, kad žiniasklaidos priemonės skelbtų kuo daugiau informacijos, susijusios su 

„MANTINGA VAIKŲ LYGA“. 

  

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

„MANTINGA VAIKŲ LYGA“ (toliau šiuose nuostatuose vadinama Lyga) čempionatą organizuoja 

ir vykdymą koordinuoja Asociacija Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras ir jos paskirti 

darbuotojai. 



Lyga vykdomas kartu su Marijampolės krepšinio teisėjų klubo paskirtais ir Lietuvos krepšinio 

teisėjų asociacijos patvirtintais teisėjais. 

Bet koks nuostatų pakeitimas įmanomas nusprendžiant ir patvirtinant Lygos valdybai. 

Kontaktiniai duomenys: 

Prezidentas: 

Deividas Jurkša, tel. nr. +37067557445, jurksa.deividas@gmail.com; 

Vyr. teisėjas: 

Rytis Vitkus, tel nr. +37064393266, rytis.vitkus@gmail.com. 

 

Baudas skiria ir protestus sprendžia drausminė-techninė komisija: 

Deividas Jurkša; 

Rytis Vitkus; 

Vytautas Skučas; 

Tomas Lužanskis. 

Valdyba priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais. 

Valdyba: 

Deividas Jurkša; 

Klemencas Agentas; 

Tautvydas Bobina. 

 

III. DALYVIAI. VYKDYMO LAIKAS 

2020/2021 m. Lygos sezone vykdomi šių amžiaus grupių krepšinio (sporto) mokyklų ir klubų 

krepšinio varžybos: 

1. VAIKŲ (gim. 2008 – 2009 m.) KREPŠINIO VARŽYBOS; 

2.   VAIKŲ (gim. 2010 – 2011 m.) KREPŠINIO VARŽYBOS; 

      3.   VAIKŲ (gim. 2012 m. ir jaunesni) KREPŠINIO VARŽYBOS 

Komandas į lygą deleguoja krepšinio (sporto) mokyklos (centrai/klubai). 

Visos aukščiau išvardintos krepšinio varžybos vykdomos spalio – birželio mėnesiais.  

IV. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS 

Lygos varžybose turi teisę dalyvauti Krepšinio mokyklos/klubai/centrai, asociacijos, Lietuvos 

krepšinio federacijos nariai arba organizacijos sudariusios galiojančią bendradarbiavimo sutartį su 

LKF. 

Registruojant komandą privaloma sumokėti startinį 350 Eur (trys šimtai penkiasdešimt eurų) 

mokestį iki 2020 spalio 15 d. Organizatoriai pasilieka teisę atleisti komandą arba sumažinti nuo 

startinio mokesčio dėl tam tikrų susidariusių priežasčių. 

Lygos varžybose dalyvausiančios mokyklos (centrai/klubai) iki Organizatoriaus nustatytų datų 

pristato Organizatoriaus nustatytos formos komandų paraiškas (Priedas Nr. 1) žaidėjų registravimui. 
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Vardinėje paraiškoje turi būti įrašyta: vardas, pavardė, pilna gimimo data, ūgis bei žaidėjo pozicija 

(G-gynėjas, P-puolėjas, C-centro puolėjas). Paraišką pasirašo mokyklos direktorius ir komandos 

vyriausiasis treneris. Taip pat vardinėje paraiškoje turi būti nurodyti trenerių kontaktiniai telefonai 

ir elektroninių paštų adresai. 

Visose Organizatoriaus organizuojamuose varžybose vienoje komandoje galima registruoti – 20 

žaidėjų. 

Žaidėjas turi teisę pereiti iš vienos sporto (krepšinio) mokyklos (klubo) į kitą sporto (krepšinio) 

mokyklą (klubą), tik gavęs ankstesnės sporto (krepšinio) mokyklos (klubo) paleidžiamąjį raštą. 

Mokykla/klubas, išduodanti paleidžiamąjį raštą arba laikiną leidimą atstovauti kitą mokyklą tam 

tikrą laikotarpį, privalo tą pačią dieną išsiųsti rašto kopiją Organizatoriui (x.pdf formatu arba 

skanuotą dokumentą el. paštu). 

Visose Lygos varžybose krepšinio (sporto) mokyklos ir klubai gali vardinėje paraiškoje papildomai 

registruoti 4 (keturis) vaikinus (berniukus) arba 4 (keturias) merginas (mergaites) iki šių terminų: 

– iki 2021 m. sausio mėn. 31 d. imtinai (be papildomo mokesčio); 

Papildomai po nurodytų terminų visuose čempionatuose iki 2021m. vasario 28d. galima registruoti 

dar po 2 žaidėjus, sumokant už papildomą žaidėją 20 (dvidešimt) EUR registracijos mokestį už 

vieną žaidėją.  

Žaidėjas gali būti registruotas į tą pačią komandą tik vieną kartą einamojo sezono metu (įskaitant 

pirminį registravimą sezono pradžioje).  

Kiekvienų rungtynių protokole leidžiama registruoti 14 žaidėjų. 

Komandos prieš rungtynes privalo turėti atspausdintą Organizatoriaus sudarytą komandos žaidėjų 

sąrašą, leidžiantį dalyvauti konkrečiose varžybose. Šis sąrašas pateikiamas rungtynių sekretoriui ar 

vyr. teisėjui 20 minučių prieš rungtynes.  

Priešininkų komandai ar kitiems oficialiems atstovams pareikalavus žaidėjas privalo parodyti 

asmens dokumentą. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl žaidėjo tapatybės, galutinį sprendimą dėl 

žaidėjo galimybės rungtyniauti rungtynėse priima rungtynių vyr. teisėjas. Rungtynių vyr. teisėjas 

vadovaujasi šiais dokumentais: 

– Žaidėjo asmens dokumentas su nuotrauka; 

Jeigu įvertinus dokumentą nepavyksta patvirtinti žaidėjo tapatybės rungtynių vyr. teisėjas nedelsiant 

turi susisiekti su čempionato organizatoriais, kurie priima galutinį sprendimą dėl žaidėjo galimybės 

dalyvauti konkrečiose rungtynėse. 

Komandos suolo zonoje gali būti tik oficialiai į komandos sąrašą įtraukti asmenys (žaidėjai, 

treneris, asistentai).  

  

2 DALIS 

KITI VARŽYBŲ NUOSTATAI 

V. ČEMPIONATŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

„MANTINGA VAIKŲ LYGA“ vykdoma pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles ir šiuos 

Nuostatus bei laikantis LKF etikos ir drausmės kodekso. 



Čempionate varžosi: 

• 7 komandos (2008 – 2009 m.) amžiaus grupės varžybose; 

• 10 komandų (2010 – 2011 m.) amžiaus grupės varžybose. 

• 5 komandos (2012m. ir jaunesni) amžiaus grupės varžybose. 

Lygos varžybos vykdomos pagal pateiktas vykdymo sistemas ir numatytas etapų datas. Valdyba 

pasilieka teisę keisti etapų datas. 

2008-2009 m. amžiaus Lygos grupės varžybose komandos  žaidžia  1 rato sistema (VISO 21 

rungtynės). Visos 1 rato varžybos vykdomos turų sistema. Kiekvienas turas vykdomas skirtingame 

mieste. Kiekviename ture varžosi 4-5 skirtingos grupės komandos. Kiekviename ture bus 

sužaidžiama po 4-6 rungtynes. Kiekviena komanda ture sužais po 2 rungtynes. 

Už laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už neatvykimą ar teisės žaisti 

netekimą – 0 taškų. 

Jei 2 ar daugiau komandų turi vienodą bendrą taškų skaičių už pergalės ir pralaimėjimus visose 

grupės rungtynėse, tai rungtynių tarp šių 2-jų ar daugiau komandų rezultatas (-ai) lemia šių 

komandų klasifikaciją. Jei 2-jų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų 

skaičius vienodas, eilės tvarka naudojami tokie kriterijai: 

• didesnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse; 

• didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse; 

• didesnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas visose grupės rungtynėse; 

• didesnis pelnytų taškų skaičius visose grupės rungtynėse. 

• Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais. 

Po 1 rato  1 stipriausia grupės komanda surinkusi daugiausiai taškų patenka į lygos Finalinį etapą. 

Po 1 rato 2-7 vietas grupėje užėmusios komandos rungtyniauja atkrintamosiose varžybose. 

Atkrintamųjų varžybų poros sudaromos tokia tvarka: 2-7, 3-6, 4-5. Kiekviena pora rungtyniauja po 

dvi varžybas. Poros nugalėtojas nustatomas pagal bendrą abiejų rungtynių rezultatą ir patenka į 

finalinį etapą. 

Finalinio etapo varžybos vykdomos tokia tvarka:  

Pusfinaliai – 1 pusfinalis:1 vietą grupės varžybose užėmusi komanda ir 4-5 atkrintamųjų poros 

nugalėtoja, 2 pusfinalis: 2-7 atkrintamųjų poros nugalėtoja ir 3-6 atkrintamųjų poros nugalėtoja. 

Žaidžiama iš vienų varžybų. 

Didysis finalas – rungtyniauja pusfinalių porų nugalėtojai. Žaidžiama iš vienų varžybų. 

Rungtynės dėl III vietos - rungtyniauja pusfinalių porų pralaimėtojai. Žaidžiama iš vienų varžybų. 

2010-2011 m. amžiaus Lygos grupės varžybose komandos  žaidžia  1 rato sistema. (VISO 45 

rungtynės). Visos 1 rato varžybos vykdomos turų sistema. Kiekvienas turas vykdomas skirtingame 

mieste. Kiekviename ture varžosi 5 skirtingos grupės komandos. Kiekviename ture bus sužaidžiama 

po 5-7 rungtynės. Kiekviena komanda ture sužais po 2 rungtynes. 

Už laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už neatvykimą ar teisės žaisti 

netekimą – 0 taškų. 

Jei 2 ar daugiau komandų turi vienodą bendrą taškų skaičių už pergalės ir pralaimėjimus visose 

grupės rungtynėse, tai rungtynių tarp šių 2-jų ar daugiau komandų rezultatas (-ai) lemia šių 



komandų klasifikaciją. Jei 2-jų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų 

skaičius vienodas, eilės tvarka naudojami tokie kriterijai: 

• didesnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse; 

• didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse; 

• didesnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas visose grupės rungtynėse; 

• didesnis pelnytų taškų skaičius visose grupės rungtynėse. 

• Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais. 

Po 1 rato  8 stipriausios grupės komandos, surinkusios daugiausiai taškų patenka į lygos 

atkrintamąsias varžybas. 9-10 vietas užėmusios komandos pasitraukia iš Lygos varžybų. 

Atkrintamųjų varžybų poros sudaromos tokia tvarka: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Kiekviena pora 

rungtyniauja po dvi varžybas. Poros nugalėtojas nustatomas pagal bendrą abiejų rungtynių rezultatą. 

Finalinio etapo varžybos vykdomos tokia tvarka:  

Pusfinaliai – 1 pusfinalis: 1-8 atkrintamųjų poros nugalėtoja ir 4-5 atkrintamųjų poros nugalėtoja, 2 

pusfinalis: 2-7 atkrintamųjų poros nugalėtoja ir 3-6 atkrintamųjų poros nugalėtoja. Žaidžiama iš 

vienų varžybų. 

Didysis finalas – rungtyniauja pusfinalių porų nugalėtojai. Žaidžiama iš vienų varžybų. 

Rungtynės dėl III vietos - rungtyniauja pusfinalių porų pralaimėtojai. Žaidžiama iš vienų varžybų. 

2012m. ir jaunesnių amžiaus Lygos grupės varžybose komandos  žaidžia  2 ratų sistema. (VISO 

20 rungtynių). Visos abiejų rato varžybos vykdomos turų sistema. Kiekvienas turas vykdomas 

skirtingame mieste. Kiekviename ture varžosi visos grupės komandos. Kiekviename ture bus 

sužaidžiama po 5 rungtynes. Kiekviena komanda ture sužais po 2 rungtynes. 

Po 2 ratų 4 stipriausios komandos  patenka į finalinį etapą. 

Finalinio etapo varžybos vykdomos tokia tvarka:  

1-2 vietas užėmusios komandos patenka į finalą. 

3-4 vietas užėmusios komandos kovoja dėl III vietos. 

 

Visų lygos varžybų žaidimo laikas – 4 kėliniai po 8 minutes stabdant rungtynių laiką, pratęsimai – 

po 5 minutes. Trumpoji pertrauka tarp 1 ir 2 kėlinio bei tarp 3 ir 4 kėlinio 1min., ilgoji pertrauka 

tarp 2 ir 3 kėlinio 5 min.1-ąjį kėlinį žaidžia vienas komandos penketukas, 2-ąjį kėlinį – kitas 

komandos penketukas (1 ir 2 kėlinukuose turi žaisti skirtingi komandos žaidėjai), 3-iąjį ir 4-ąjį 

kėlinius leidžiama žaisti visiems protokole registruotiems komandos žaidėjams. 

Rungtynės pradedamos žaisti, kai komandų sudėtyse yra registruota ir rungtynėms ruošiasi ne 

mažiau 8 žaidėjų. Rungtynes turi pradėti pilnas penketukas. Tokiu atveju, kai komanda negali 

registruoti rungtynėms 10 žaidėjų (skirtingi penketai 1 ir 2 kėliniuose) antrajame kėlinyje varžovų 

komandos treneris nurodo, kurie žaidėjai, žaidę pirmajame kėlinyje, gali rungtyniauti ir antrajame 

kėlinyje. Taip pat varžovų komandos treneris turėtų nurodyti žaidėjus ir priverstinio keitimo (dėl 

traumos ar surinkus 5 pražangas) atveju. 



Procedūra: Varžovų komandos treneris, nedelsdamas, pasibaigus pirmajam kėliniui, rungtynių 

protokole varnele „V“ prie žaidėjo pavardės pažymi žaidėjus, kurie, rungtyniavę pirmajame 

kėlinyje, gali rungtyniauti antrajame kėlinyje ir apskritimu „O“ pažymi žaidėją, kuris keistų žaidėją, 

gavusį traumą, surinkusį 5 asmenines pražangas, nubaustą diskvalifikacine pražanga. 

Visose Lygos varžybose žaidžiama oficialiais kamuoliais „Molten“. Varžybose rungtyniaujama 

kamuoliais Nr. 5. 

Turų datos ir/ar laiko pakeitimai, tvarkaraščių pakeitimai vykdomi iki Organizatoriaus nurodytos 

datos ir derinami su komandų vyr. treneriais. 

Norint nukelti rungtynių datą vėlesniam laikui dėl komandos daugumos žaidėjų ligų ir/ar traumų, 

būtina pateikti Organizatoriui prašymą dėl rungtynių datos nukėlimo, o vėliau (bet ne ilgiau nei per 

2 savaites) pateikti Organizatoriui medicininių pažymų kopijas, patvirtinančias žaidėjų ligą ar 

traumą numatytai rungtynių dienai. Rungtynės nebus nukeliamos vėlesniam laikui, jei rungtynėse 

gali dalyvauti 8 iš komandos vardinėje paraiškoje įrašytų žaidėjų. Nepateikus medicininių pažymų, 

mokykla/krepšinio klubas ar centras, kuriai atstovauja prašymą pateikusi komanda, bus baudžiama 

40 EUR bauda. 

Komanda privalo turėti dvi skirtingos spalvos aprangas su numeriais, atitinkančiais FIBA 

reikalavimus. Organizatorius, likus ne mažiau kaip 30 min. iki rungtynių pradžios, aprūpina 

rungtynių dalyvius Lygos oficialiais kamuoliais (4 vnt.) pramankštai. 

Komandų kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos (miestų ar rajonų savivaldybių 

sporto (švietimo) skyriai, krepšinio (sporto) mokyklos ir pan.).  

Visos Lygos varžybos turi būti vykdomos krepšinio aikštelėse, atitinkančiose FIBA keliamus 

krepšinio aikštelės matmenų reikalavimus. 

Organizatorius neatsako už varžybų dalyvių sveikatą Lygos varžybų metu. Visą atsakomybę 

prisiima komandos vyr. treneris. 

Visos komandos, dalyvaujančios varžybose, žaidžia vadovaujantis FIBA tarptautinėmis krepšinio 

taisyklėmis su  spec. išlygomis, kurios pateiktos (Priedas Nr. 2). 

Visos komandos privalo griežtai laikytis visų COVID-19 saugumo reikalavimų pagal 

Sveikatos apsaugos ministro išleistą įsakymą. 

Visos rungtynės bus žaidžiamos be žiūrovų (!), kol situacija nepasikeis. 

Visos komandos persirengusios rūbinėse, savo daiktus privalės neštis su savimi į salę. Vaikai į 

aikštelę privalės eiti su veido kaukėmis, tačiau apšilimą galės daryti be jų. Ilgosios pertraukos 

metu, turi būti dezinfekuojamas kamuolys ir kitas susijęs inventorius. 

Vykstant rungtynėms jose galės dalyvauti tik šie asmenys: treneris, trenerio asistentas 

(įtraukti į komandos paraišką), žaidėjai bei vienas žiniasklaidos atstovas, atvykusiųjų 

komandų vairuotojai. Salėje kartu su komandomis bus rungtynes aptarnaujantis personalas – 

teisėjai, sekretoriato darbuotojai, medicinos personalas. Žaidėjai esantys komandos sudėtyje, 

tačiau neregistruoti rungtynėms privalės dėvėti apsaugines kaukes, lygiai taip pat kaip ir 

aptarnaujantis personalas. 

 

VI. FINALO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 



Finalinių etapų varžybų vietą parenka Organizatorius. Vieta parenkama atsižvelgiant į salės 

infrastruktūrą (vietų skaičius, salės kokybė, apšvietimo kokybė, garso sistema, rūbinių skaičius), ar 

toje salėje jau buvo organizuojamos finalinio ketverto varžybos. 

VII. LYGOS ČEMPIONATŲ TEISĖJAI IR JŲ SKYRIMAS 

Visose Lygos vykdomose varžybose gali teisėjauti tik teisėjai, turintys  Lietuvos krepšinio teisėjų 

asociacijos patvirtintas krepšinio teisėjų licencijas. 

• Visoms lygos rungtynėms bei finalinėms rungtynėms aikštės teisėjus skiria Lygos vyr. 

teisėjas. 

• Visose lygos rungtynėse dirba du aikštės teisėjais ir du sekretoriato darbuotojai. 

 

VIII. PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA 

Jeigu komanda mano, kad rungtynių metu jos interesus pažeidė sekretoriato darbuotojo sprendimas 

arba koks kitas įvykis žaidimo metu ji turi elgtis taip: 

Komandos kapitonas tik pasibaigus rungtynėms turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad komanda 

protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame 

„Kapitono parašas protesto atveju“. 

Kad šis kapitono pareiškimas taptų galiojantis, būtina, jog oficialus komandos atstovas patvirtintų šį 

protestą raštu per 20 minučių nuo rungtynių pabaigos. Detalus protesto motyvas nėra būtinas. 

Pakanka parašyti: „X komanda protestuoja rungtynių tarp X ir Y komandų rezultatą“. Protestas iš 

karto išsiunčiamas el. paštu į Organizatoriaus būstinę, o protesto originalas su garantiniu 40 EUR 

įnašu įteikiamas Organizatoriaus paskirtam asmeniui Organizatoriaus būstinėje artimiausią darbo 

dieną iki 11.00 val. 

Protestuojanti komanda privalo per 1 valandą nuo rungtynių pabaigos įteikti Organizatoriaus 

atstovui arba rungtynių vyresniajam teisėjui protesto tekstą. Jei protestas patenkinamas, garantinė 

įmoka grąžinama. 

Sprendimą dėl protesto priima drausminė-techninė komisija 

Jei protestuojanti komanda arba jos varžovas nesutinka su drausminės-techninės komisijos 

sprendimu, jie gali rašyti apeliaciją, kurią nagrinėja Lygos valdyba. Kad tai taptų teisėtu aktu, 

apeliacija turi būti pateikta 24 valandų bėgyje su 60 EUR įnašu. Nepateikus piniginio užstato, joks 

protestas nepriimamas ir nesvarstomas. 

Lygos valdybos sprendimas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jis gali būti 

apskųstas per 7 darbo dienas LKF Etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai LKF etikos ir drausmės 

kodekse numatytais terminais ir tvarka. LKF etikos, drausmės ir apeliacinės komisija 

skundus/protestus nagrinėja paskutiniąja instancija ir jos priimti sprendimai yra galutiniai ir 

nebeskundžiami. 

IX. APDOVANOJIMAS 

Kiekvieno turo metu apdovanojami naudingiausi kiekvienos komandos žaidėjai (po 1 žaidėją iš 

kiekvienos ture rungtyniaujančios komandos) simboliniais rėmėjų prizais. 

Komanda, Finalinio ketverto varžybose iškovojusi pirmąją vietą, skelbiama Lygos čempionu. I-ąją, 

2-ąją, 3-iąją vietas užėmusias komandas, iš karto po Finalo ketverto varžybų, Organizatorius kartu 

su rėmėjais apdovanoja taurėmis, atminimo medaliais bei asmeniniais prizais. Apdovanojimo 



ceremonijoje rikiuojasi ir apdovanojami 16 komandos narių (tame tarpe komandos treneris ir jo 

asistentas). 

X. REKLAMA 

Pagrindinių rėmėjų ir Organizatoriaus reklaminiai skydai statomi ties aikštės viduriu, prie 

sekretoriato stalelio. 

Organizatorius įsipareigoja viešoje erdvėje neskelbti tikslaus rungtynių rezultato, kuomet skirtumas 

tarp komandų yra 40 taškų ir daugiau. Organizatorius paskelbia tik laimėjusią ir pralaimėjusią 

komandą. 

XI. BAUDOS. JŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

Drausminė-techninė komisija sprendžia lygoje dalyvaujančių mokyklų, žaidėjų bei kitų su 

varžybomis susijusių asmenų elgesio ir drausmės klausimus. 

Drausminė-techninė komisija asmuo turi teisę įspėti ir bausti (pinigine bauda ir/ar diskvalifikacija) 

mokyklas, žaidėjus, trenerius ir kitus su varžybose dalyvaujančiomis komandomis susijusius 

asmenis, kurie pažeidė šiuos Nuostatus arba diskredituoja ir žemina Lygos garbę. 

Bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko asmuo, kuriam dar nėra 18 metų, skiriama 

krepšinio (sporto) mokyklai, centrui ar klubui. Tokiu atveju, tvarką, kuria remiantis krepšinio 

(sporto) mokykla, centras ar klubas išieško patirtą žalą iš asmens, padariusio pažeidimą, nustato 

(sporto) mokyklos, centro ar klubo vidaus dokumentai. 

Ypač sudėtingus atvejus nagrinėja ir sprendimus dėl nuobaudų Lygos valdyba. 

Mokyklos, centrai ar klubai gali būti raštiškai įspėti, apie tam tikrų šių Nuostatų punktų 

nesilaikymą, įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo 

atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas. 

Mokyklos, žaidėjai, treneriai ir kiti su komandomis susiję asmenys (esantys prie komandos 

suolelio) gali būti nubausti, jei Lygos patvirtintas vyr. teisėjas, vienas ar abu aikštės teisėjai bei 

komandų treneriai ar mokyklų (centrų / klubų) vadovai 24 valandų laikotarpyje drausminei-

techninei komisijai praneša apie minėtų asmenų Lygos Nuostatų pažeidimus. 

Numatomos nuobaudos ir baudų dydžiai: 

11.1. Mokyklos (centro / klubo) atsisakymas dalyvauti Lygos varžybose: 

11.1.2. Mokykla (centras / klubas), Organizatoriui pateikusi bendrąją ją atstovaujančių komandų 

paraišką pagal atskirų amžiaus grupių varžybas, o vėliau (iki konkretaus čempionato pradžios) 

atsisakiusi su rašte minima komanda dalyvauti pasirinktose varžybose, yra baudžiama 60 EUR 

bauda; 

11.1.3. Už komandos atsisakymą tęsti dalyvavimą Lygos varžybose, mokykla (centras / klubas), 

kurią atstovauja komanda, yra baudžiama 100 EUR bauda, komanda diskvalifikuojama iš einamojo 

čempionato einamajame ir kitame sezone. 

11.1.4. Mokykla (centras / klubas) pateikusi prašymą nukelti vėlesniam laikui rungtynių datą dėl 

komandos daugumos žaidėjų ligų ir/ar traumų, o vėliau nepristačiusi medicininių pažymų 

(patvirtinančių žaidėjų ligą ar traumą numatytą rungtynių dieną) baudžiama 40 EUR bauda. 



11.2. Mokykla (centras / klubas) rungtynėms registravusi žaidėją, kuris nėra įtrauktas į vardinę 

paraišką ir Organizatoriaus patvirtintą žaidėjų sąrašą, baudžiama 50 EUR bauda. Tų rungtynių 

rezultatas anuliuojamas, pergalę rezultatu 20:0 skiriant varžovų komandai. 

13.3. Baudų dydžiai už drausmės pažeidimus rungtynių metu: 

13.3.1. Sąmoningas krepšinio įrenginių, reklamos stendų, kito inventoriaus sugadinimas ar 

suniokojimas. Bauda – žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal mokyklos (centro / klubo) 

ar Organizatoriaus pateiktą sąskaitą už sugadintus krepšinio įrenginius, reklamos stendus, kitą 

inventorių. 

13.3.2. Už grasinimus, įžeidinėjimus, žeminantį elgesį teisėjų, sekretoriato teisėjų, Organizatorių 

atžvilgiu prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių skiriama bauda – nuo 40 iki 80 EUR ir/ar 

diskvalifikacija nuo 1 iki 5 rungtynių. 

13.3.3. Už grasinimus, įžeidinėjimus varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų atžvilgiu prieš 

rungtynes, jų metu ar po rungtynių skiriama bauda nuo 30 iki 60 EUR ir/ar diskvalifikacija 1 

rungtynėms. 

13.3.4. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę teisėjų, sekretoriato teisėjų, 

Organizatorių sveikatai skiriama bauda nuo 50 iki 100 EUR ir diskvalifikacija nuo 3 iki 5 

rungtynių. 

13.3.5. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę žaidėjų, trenerių ar komandos 

atstovų sveikatai skiriama bauda nuo 50 iki 100 EUR ir diskvalifikacija 3 rungtynėms. 

13.3.6. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę žiūrovų sveikatai skiriama bauda 

nuo 50 iki 100 EUR ir diskvalifikacija 3 rungtynėms. 

13.3.7. Komanda neatvyksta į rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 

dvidešimt – nulis (20:0). Nuostatus pažeidusi komanda baudžiama 60 EUR bauda. Pažeidimui 

pasikartojus – skiriama 100 EUR bauda ir, drausminiams organams nusprendus, komanda gali būti 

diskvalifikuota iki Lygos varžybų pabaigos. 

13.3.8. Komanda rungtynių metu palieka aikštę, ignoruoja vyresniojo teisėjo raginimą žaisti, savo 

elgesiu trukdo tęsti rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu dvidešimt – 

nulis (20:0). Komanda, rungtynių metu palikusi aikštę, baudžiama bauda iki 40 EUR Jei ta pati 

komanda pakartoja pažeidimą, varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu dvidešimt – nulis 

(20:0), komanda, pakartotinai atlikusi šį pažeidimą, baudžiama bauda iki 100 EUR ir, 

Drausminiams organams nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iki Lygos varžybų 

pabaigos. 

13.4. Baudų dydžiai už kitus pažeidimus: 

13.4.1. Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios 

informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkiančios Lygos ir/ar mokyklų 

(centrų / klubų) interesams, ypač jų reputacijai, platinimas, tokio pobūdžio pasisakymai viešojoje 

erdvėje. Prasižengusiam Komandos nariui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 

iki 30 EUR. 

13.4.2. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, 

kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių 

savybių. Prasižengusiam Komandos nariui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 

iki 30 EUR 



13.4.3. Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas 

apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų vykdymo teritorijoje, iki Varžybų ir/ar per Varžybas, 

išskyrus atvejus, kai Sportininkas, Oficialus Varžybų asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas. 

Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR ir/arba 

diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai. 

13.4.4. Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas. Prasižengusiam asmeniui arba 

mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR 

13.4.5. Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar 

gestų ir/ar veiksmų naudojimas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama 

bauda nuo 10 iki 30 EUR. 

13.4.6. Bet koks psichologinio smurto panaudojimas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai 

(centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR. 

13.4.7. Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis. Prasižengusiam 

asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR. 

13.4.8. Kitų Dalyvių įžeidinėjimas, menkinimas, nepagrįsta kritika viešuose pasisakymuose. Kritika 

laikoma nepagrįsta, jeigu ji platinama nesiėmus priemonių konstruktyviai išspręsti situaciją Lygos 

viduje, nepateikiant jokių konkrečių argumentų, faktų, įrodymų ir/arba platinama neetiškai. 

Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama nuo 10 iki 30 EUR. 

13.4.9. Nevykdymas Organizatoriaus nurodymų, sprendimų ar reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra 

susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (mokykloms, centrams ar klubams ir pan.), 

su kuriais Dalyvis yra tiesiogiai susijęs. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) 

skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR ir/arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato drausminė-

techninė komisija. 

13.4.10. Nevykdymas, atsisakymas vykdyti Lygos varžybų Nuostatų, FIBA, FIBA EUROPE ar kitų 

tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis 

apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio veikla sporto srityje, nuostatas. 

Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda – nuo 10 iki 30 EUR 

ir/arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato drausminė-techninė komisija. 

13.4.11. Bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai. 

Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR. 

13.4.12. Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų. Prasižengusiam 

asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 10 iki 30 EUR. 

Už kitus pažeidimus, kurie nėra išvardinti šiuose Nuostatuose arba kituose oficialiuose Lygos 

dokumentuose, baudas skiria drausminė-techninė komisija. 

Baudos turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos paskyrimo. Nesumokėjus baudos 

per nurodytą laiką, nubaustoms mokykloms neleidžiama dalyvauti Lygos čempionatų rungtynėse. 

Komanda naujam sezonui gali būti registruojama tik tuo atveju, jei nei vienas komandos narys 

(įskaitant ir trenerį) neturi įsiskolinimų už praeito sezono drausmines nuobaudas.  



PRIEDAS NR. 1 

 
2020/2021 m. “MANTINGA VAIKŲ LYGA” SEZONO  

ČEMPIONATO DALYVIO PARAIŠKA 
 
 

Komandos pavadinimas: ______________________________ 
 

Eil. 
Nr. 

Žaidėjo 
nr. # 

Vardas, pavardė Gim.data 
Ūgis 
(cm) 

Svoris 
(kg) 

Pozicija 
Gydytojo 

viza 

1.  
 
 

        

2.   
 
 

    

3.   
 
 

    

4.   
 
 

    

5.   
 
 

    

6.   
 
 

    

7.   
 
 

    

8.   
 
 

    

9.   
 
 

    

10.   
 
 

    

11.   
 

 
    

12.   
 
 

    

13.   
 

 
    

14.   
 
 

    

15.   
 

 
    

16. 
 

 
 

     

17.        

Komandos vadovas 
tel.nr., e-paštas 

 

Komandos treneris 
tel.nr., e-paštas 

 
 

Komandos kapitonas 
tel.nr., e-paštas 

 
 

Komandos aprangos spalvos: Namų:                                 Išvykos: 

 
Patvirtinu, kad visa Čempionato Dalyvio paraiškoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga, Čempionato  Dalyvio paraiškoje 
įrašyti žaidėjai susipažinę su Čempionato Nuostatais ir yra įsipareigoję jų laikytis. Komandos treneris patvirtina, kad visi 
komandos žaidėjai yra pasitikrinę sveikatą ir gali sportuoti. 

 
 
Komandos vadovas : 

 

 (parašas, vardas, pavardė) 



PRIEDAS NR. 2 

 

FIBA taisyklių išskirtinumai visų Vaikų Lygos amžiaus grupių varžybose: 

1. Abiejų amžiaus grupių varžybose taikomi FIBA taisyklių išskirtinumai 

 

1.1.  3 SEKUNDŽIŲ TAISYKLĖ GYNYBOJE: 

1.1.1. Gynėjas gali stovėti kur tik nori, jei ištiestos rankos atstumu šalia jo yra dengiamas puolėjas.  

1.1.2 Gynėjas, negali stovėti baudos aikštelėje ilgiau nei 3 sek, jei jo dengiamasis puolėjas yra 

toliau kaip ištiestos rankos atstumu, pvz., už tritaškio linijos. Gynėjas gali įbėgti į baudos aikštelę ir 

stovėti joje, bet ne ilgiau kaip 3 sek. Tada privalo išbėgti iš baudos aikštelės abiem kojoms į tą pusę, 

kur stovi jo dengiamasis. Išbėgus ir palietus grindis abiem kojoms už baudos aikštelės, gynėjas vėl 

turi teisę įbėgti į baudos aikštelę. Įbėgimų skaičius yra neribojamas. 

 

1.1.3 3 sek gynyboje pradedamos skaičiuoti, kai puolanti komanda persivaro kamuolį į varžovų 

pusę (kamuolys kerta vidurio liniją). 

1.1.4 3 sek skaičiavimas nutraukiamas, kai : 

 – atliekamas metimas į krepšį; 

 – besiginanti komanda apvaldo kamuolį; 

 – gynėjas abiem kojoms išėjo iš baudos aikšteles į tą pusę, kur yra jo ginamas puolėjas; 

 – gynėjas yra per ištiestos rankos atstumą nuo puolėjo; 

 – puolėjas įsivarė į baudos aikštelę, baudos aikštelėje gavo kamuolį ar bet kuri puolėjo su kamuoliu 

kūno dalis liečia baudos aikštelės liniją (pvz., žaidžia nugara ant ūselio). 

 

1.1.5. Nuobaudos už 3 sekundžių gynyboje pažeidimus: 

Sankcijos už pažeidimus: 

- pirmą kartą pažeidus – įspėjamas treneris, kamuolys perduodamas puolančiajai komandai ir 

po įspėjimo iš naujo suteikiamos 24 sekundės atakai; 

- pažeidimui pasikartojus, treneris baudžiamas technine pražanga protokole žymima („B“). 

- rungtynių metu treneriui gavus 3 pražangas, žymimas raidė „B“, jis turi būti pašalintas iš aikštės. 

 

1.2 UŽTVARŲ STATYMO TAISYKLĖS 

1.2.1  Visose Lygos varžybose draudžiamas bet koks užtvarų statymas – tiek žaidėjui su kamuoliu, 



tiek žaidėjui be kamuolio.  

1.2.2 Puolančios komandos žaidėjui statant užtvarą tiek žaidėjui su kamuoliu, tiek žaidėjui be 

kamuolio yra fiksuojamas taisyklių pažeidimas ir kamuolys atitenka besiginančiai komandai.  

1.2.3  Užsivedimas pro pasyviai stovintį puolime žaidėją – galimas. Tačiau puolėjas negali atlikti 

jokio judesio, panašaus į užtvaros statymą. Priešingu atveju, tai taisyklių pažeidimas. 

1.2.4  Perdavimas iš rankų į rankas  (Hand-Off) galimas, tačiau jis turi būti atliekamas tik už 

tritaškio metimo linijos toliau nuo krepšio.  

1.3. DVIGUBOS GYNYBOS TAISYKLĖ 

1.3.1 Dviguba gynyba prieš puolančios komandos žaidėją leistina šiais atvejais: 

Dviguba gynyba prieš puolėją su kamuoliu galima tik baudos aikštelėje, kai bent viena puolėjo su 

kamuoliu kūno dalis liečia baudos aikštelės liniją ar yra jos viduje. Visais kitais atvejais dviguba 

gynyba prieš puolėją draudžiama 

1.3.2. Nuobaudos už neleistiną dvigubą gynybą 

1.3.2.1. Jei besiginanti komanda pažeisdama dvigubos gynybos taisyklę perėmė kamuolį iš 

puolančios komandos, kamuolys grąžinamas valdyti puolusiai komandai ir skiriamas naujas 24 sek 

atakos laikas.  

1.3.2.2. Sankcijos už pažeidimus: 

- pirmą kartą pažeidus – įspėjamas treneris, kamuolys perduodamas puolančiajai komandai ir 

po įspėjimo iš naujo suteikiamos 24 sekundės atakai; 

- pažeidimui pasikartojus treneris baudžiamas technine pražanga protokole žymima („B“). 

- rungtynių metu treneriui gavus 3 pražangas, žymimas raidė „B“, jis turi būti pašalintas iš aikštės. 

1.3.3. Šios nuobaudos taikomos ir visais atvejais kuomet besiginanti komanda naudoja dvigubą 

gynybą prieš puolančią komandą, kuri išsimeta kamuolį iš užribio linijų visose aikštelės vietose. 

1.4. 40 TAŠKŲ SKIRTUMAS 

1.4.1. Visų lygos rungtynių metu pasiekus 40 taškų skirtumą: švieslentėje rezultatas išjungiamas 

(nerodomas),  rezultatas protokole toliau neskaičiuojamas – fiksuojamas kaip galutinis rezultatas, o 

rungtynės tęsiamos ir užbaigiamos pagal normalų rungtynių eigos laiką.  

1.4.2. Ši nuostata netaikoma tik Finalinio ketverto varžybose. 

1.5. KAMUOLIŲ DYDIS 

1.5.1. Visose Lygos varžybose rungtyniaujama kamuoliu NR.5 

1.6. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA RUNGTYNĖMS 

1.6.1. Visoms lygos rungtynėms galima registruoti 14 žaidėjų. 

Per rungtynes ant sekretoriato stalo turi būti atspausdintas FIBA krepšinio taisyklių išlygų Priedas 

Nr. 2. 

 


