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2019 m. Ignalinos rajono krepšinio pirmenybių
NUOSTATAI
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Populiarinti krepšinį Ignalinos mieste ir rajone organizuojant varžybas.
1.2. Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą.
1.3. Varžybų metu išaiškinti stipriausias rajono krepšinio komandas atstovauti Ignalinos
rajoną Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris” 2019 m. vasaros sporto žaidynėse.
2. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR NUOBAUDOS
2.1. Krepšinio pirmenybes organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras.
2.2. Varžybas vykdo organizatorių paskirtas vyriausiasis teisėjas ir teisėjų brigada.
2.3. Drausmės pažeidimai ir nuobaudos:
2.3.1. Techninė pražanga žaidėjui, treneriui, komandos suolui - bauda 15 eurų.
2.3.2. Diskvalifikacinė pražanga - bauda 30 eurų ir diskvalifikacija 1 rungtynėms.
3. REGISTRACIJA, PIRMENYBIŲ LAIKAS, VIETA
3.1. Komandų registracija vykdoma teikiant paraiškas iki 2019 m. kovo 20 d. 12 val.
Komandų registracijai bus taikomas 50 eurų mokestis. Užpildžius registracijos formą
komanda turi pervesti starto mokestį į „Ignalinos kultūros ir sporto centras” banko
sąskaitą Swedbak LT497300010126227117. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti komandos
pavadinimą (pavyzdys: registracijos mokestis, komanda „Ereliai”). 50 eurų komandos
registracijos mokestis turi būti pervestas iki 2019 m. balandžio 2 d. 23:59 min.
3.2. Pirmenybių pradžia 2019 m. balandžio 3 d. trečiadienį.
3.3. Rato susitikimai vyks trečiadieniais ir penktadieniais nuo 18:00 val. Ignalinos SPC
sporto salėje, po du susitikimus kiekvieną vakarą.
4. DALYVIAI
4.1. Pirmenybėse dalyvauja Ignalinos miesto ir rajono komandos, sporto klubai. Sporto klubo
komandoje gali žaisti klubo nariai gyvenantys Ignalinos rajone.
4.2. Sportininkai privalo pateikti sveikatos pažymas arba jų parašus patvirtinančius, kad
žaidėjai už savo sveikatą atsako patys, dokumentą (pasą arba kitą dokumentą kuriame
nurodytas asmens kodas).
4.3. Varžybose nedalyvauja profesionalūs sportininkai, (žaidžiantys užsienio klubuose)
2018/ 2019 m. LKL, LNKL, studentų lygos, U-19, U-20 registruoti žaidėjai (jos), ir jaunesni
negu 18 metų.
4.4. Moterys:
4.4.1. Komandoje 3 žaidėjos + 1 atsarginė žaidėja ir 1 nežaidžiantis vadovas ar treneris.

4.5. Vyrai:
4.5.1. Komandoje 11 žaidėjų (tame tarpe žaidžiantis komandos kapitonas).
5. VYKDYMO SISTEMA
5.1. Pirmenybių vykdymo sistema paaiškės po komandų registracijos.
5.2. Jeigu komandos surinks vienodai taškų, skirstant vietas turnyro lentelėje, bus
atsižvelgiama į tarpusavio rungtynių rezultatą. Kai vienodai taškų surenka daugiau nei dvi
komandos, skaičiuojami jų tarpusavio rezultatai. Jeigu šis kriterijus yra vienodas, pirmenybė
teikiama komandai, kurios įmestų ir praleistų taškų santykis didžiausias, o jei vienodas ir šis
rodiklis - komandai, įmetusiai daugiausiai taškų;
5.3. Visus nuostatuose nenumatytus klausimus sprendžia turnyro vyr. teisėjas, kuris turi
teisę dėl netinkamo elgesio šalinti iš turnyro žaidėjus ar dalyvius.
5.4. Jeigu nustatytas rungtynių laikas baigiasi lygiosiomis - rungtynės pratęsiamos,
žaidžiamas pratęsimas. Komanda, kuri pratęsimo metu pirmoji pelno 2 (du) taškus,
skelbiama rungtynių nugalėtoja.
5.5. Ginčo atveju, kamuolys atitenka rungtynes gynyboje pradėjusiai komandai, po to
paeiliui.
5.6. Moterų komandos žaidžia 10 min. arba iki 21 taško su 2 taškų skirtumu. Jeigu rezultatas
lygus, komandų žaidėjai meta po 1 baudą. Jei dar nebus aiškus nugalėtojas, tada komandos
pakaitomis meta baudas iki pirmos nepataikytos.
5.7. Vyrų komandos žaidžia 4 kėlinius po 8 min. (1-3 kėliniuose ne stabdomas laikas, 4
kėlinyje paskutines 2 min. stabdomas laikas.
5.8. Komandos turi turėti savo kamuolius.
5.9. Komandos turi deleguoti savo teisėjus.
6. PIRMENYBIŲ APDOVANOJIMAI
6.1. Pirmenybių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti medaliais ir taurėmis.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Krepšinio pirmenybės - viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
7.2. Filmuojama ar fotografuojama medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir
internete.
7.3. Komanda, pateikdama paraišką patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų
laikysis.
7.4. Organizatoriai pasilieka teisę, keisti varžybų datą, laiką ir programą.
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