
      

2023 M. VILNIAUS RAJONO VYRŲ KREPŠINIO  

ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

 

I. Tikslai ir uždaviniai.  
1. Siekti, kad Vilniaus rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų. 

2. Skatinti sporto plėtrą Vilniaus rajone, puoselėti fizinį aktyvumą ir mėgėjų sportą. 

3. Nustatyti geriausią Vilniaus rajono vyrų krepšinio komandą. 

4. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

II. Vieta ir laikas  

Varžybos vyks 2023 m. vasario  19 ir 26 d. 10:00 val., Ežero g. 12, Nemenčinės m., Vilniaus 

r., (Nemenčinės Gedimino gimnazija) ir Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. (Pagirių gimnazija). 

  

III. Vadovavimas ir vykdymas 

1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyrius ir Vilniaus rajono sporto centras.  

IV. Registracija ir dalyviai 
1. Varžybose dalyvauja visos komandos, užsiregistravusios iki 2023 m. vasario 13 d. 

Registruotis galima tel. (8 5) 240 0178 arba el. paštu sportas@vrsa.lt.  

2. Varžybose dalyvauja komandos, kurias sudaro Vilniaus rajono teritorijose gyvenamąją vietą 

deklaravę gyventojai.  

3. Komandą sudaro 15 dalyvių: 14 žaidėjų ir 1 žaidžiantis – treneris (vadovas).  

4. Rungtinėse gali dalyvauti 12 žaidėjų.  

5. Komandos sudėtyje negali būti registruoti LKL, NKL ir RKL lygos žaidėjai. 

6. Dalyvis gali žaisti tik už vieną komandą.  

7. Turnyro formatą nustato varžybų organizatorius atsižvelgdamas į komandų skaičių. 

8. Komandų skaičius ribotas.  

 

V. Teisėjavimas 

1. Žaidžiama pagal LKF ir FIBA oficialias krepšinio taisykles. 

2. Rungtynių trukmė: keturi kėliniai po 10 min. su 2 min. pertraukomis, laikas nestabdomas, 

išskyrus kiekvieno kėlinio paskutinę minutę.  

3. Už pergalę skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, neatvykimas – 0 taškų. 

4. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių - pirmenybė suteikiama jų tarpusavio 

susitikimo laimėtojams. 

5. Trims ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, skaičiuojamas įmestų – praleistų 

taškų skaičius.  

6. Į rungtynes neatvykusi komanda gauna techninį pralaimėjimą 20:0. 

 

VI. Apdovanojimai  

Komandos, užėmusio I – III vietas, apdovanojamos prizais. 

 

VII. Pastaba 

1. Nenumatytas rungtynių nutraukimas – jei dėl netinkamo dalyvių, sirgalių elgesio ar kitų 

veiksmų rungtynių personalas negali tęsti darbo, kyla grėsmė jų saugumui, rungtynės gali 

būti nutrauktos. Komanda, dėl kurios kaltės įvyko incidentas, baudžiama pralaimėjimu. Jei 

kyla labai rimtas incidentas, komanda gali būti pašalinama iš turnyro. 

2. Sportininkų dalyvavimo turnyre išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  
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3. Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų 

pateikimą. 

4. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius 

nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jų dėl dalyvių kaltės. Nelaimingų 

atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių atsakomybė. 

5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio 

organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir 

be atskiro sutikimo naudoti žiniasklaidos tikslams. 

6. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti 2023 m. Vilniaus rajono vyrų krepšinio čempionato 

datą ir vietą arba atšaukti varžybas. 


