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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO KREPŠINIO TAURĖS VARŽYBŲ   
NUOSTATAI  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI. 

- populiarinti krepšinio sportą rajone; 

- išaiškinti pajėgiausius kolektyvus, geriausius krepšininkus; 

- prisidėti prie gyventojų užimtumo gerinimo. 

 

II. VYKDYMO LAIKAS, VIETA IR VADOVAVIMAS. 

Varžybos vykdomos 2022 metų spalio - gruodžio mėnesiais pagal patvirtintą varžybų 

tvarkaraštį. Varžybas organizuoja ir vykdo Utenos DSC (direktoriaus pavaduotojas sportui A. Bivainis, 

tel. Nr. 8 616 42609).  

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI. 

 1. Varžybose gali dalyvauti rajono krepšinio komandos (klubai), kurių žaidėjai gyvenamąją 

vietą deklaruoja Utenos mieste ar rajone (miestelių komandos), bei dirba Utenos rajono įmonėse ar 

įstaigose bei buvę uteniškiai, dabar gyvenantys kitur. 

 2. Komandos žaidėjai rungtynėse privalo vilkėti vienodą tvarkingą sportinę aprangą su 

numeriais. Atsakomybė ir drausminės sankcijos dėl netinkamos aprangos – kai abi komandos vilki 

šviesios arba tamsios spalvos aprangas, tenka svečių komandai. 

 3. Komanda gali registruoti du ne Utenos rajono žaidėjus. 

 4. Varžybose negali rungtyniauti RKL, NKL, LKL ar atitinkamose užsienio lygose 

registruoti žaidėjai. 

 5. Moksleiviai varžybose dalyvauja tik turėdami raštišką tėvų sutikimą. 

 6. Rajono gyventojams, gimusiems 2004 m. ir vėliau meistriškumo apribojimai netaikomi. 

  

IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA. 

1. Varžybos vyksta vieno minuso sistema (olimpine sistema).  

2.  Finale komandos išaiškina taurės laimėtoją ir kitas prizines vietas. 

 

V. TEISĖJAI. 
1. Rungtynėms teisėjus skiria vyriausias teisėjas. 

2. Rungtynėse teisėjauja 2-3 aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas. 

 3. Teisėjai, sekretoriatas turi vadovauti rungtynėms pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles 

ir neturi teisės jų keisti. 

 4. Teisėjai negali būti susiję su aikštelėje rungtyniaujančiomis komandomis.  

 5. Jei teisėjai nesilaiko varžybų nuostatuose keliamų reikalavimų ir (ar oficialiose krepšinio 

taisyklėse priskiriamų pareigų), jiems taikomos drausminės sankcijos. 

 6. Jei viena iš komandų pateikia protestą (tai privalo atlikti pasibaigus susitikimui ir pridėti 

100,00 Eur. užstatą, kuris protesto nepatenkinus, papildo varžybų fondą), jei varžybų metu kyla rimti 

konfliktai, rungtynių vyresnysis teisėjas per vieną valandą nuo rungtynių pabaigos turi pranešti vyr. 

teisėjui. 

 7. Sprendimą, dėl protesto patenkinimo ar atmetimo priima varžybų apeliacinė komisija. 

 8. Visos vyresniojo teisėjo pastabos, susijusios su šių nuostatų ir krepšinio taisyklių 

pažeidimais, turi būti užrašytos antroje rungtynių protokolo pusėje. 

 9. Varžybų organizatorių prašymu, vyresnysis teisėjas per 24 val. nuo rungtynių pabaigos 

privalo atsiųsti atskirą išsamų pranešimą apie kilusius konfliktus. 

 



 

VI. APDOVANOJIMAS. 

 Komanda, iškovojusi I-ąją vietą, apdovanojama Utenos rajono savivaldybės Mero 

pereinamąja taure. 

Komandos, iškovojusios I – IV vietas, apdovanojamos taurėmis ir diplomais. Komandų žaidėjai, 

iškovoję prizines vietas – medaliais. Apdovanojami naudingiausias ir rezultatyviausias finalo žaidėjas. 

 

VII. DRAUSMINĖS SANKCIJOS. 

 1. Komandų vadovai atsako už savo narių drausminių sankcijų vykdymą. 

 2. Techninė pražanga  - bauda 20,00 Eur. Ją privaloma sumokėti iki artimiausių ekipos 

varžybų. Jei žaidėjas nesusimoka, netenka teisės dalyvauti kitose lygų varžybose, kurias organizuoja 

daugiafunkcis sporto centras. Jei žaidėjas ar treneris žaidė/dalyvavo varžybose nesusimokėjęs nuobaudos, 

komandai yra skaitomas techninis pralaimėjimas – 0:20. 

                      3. Žaidėjui, per rungtynes gavus 2 technines; 2 nesportines; 1 techninę 1 nesportinę 

pražangą, pagal naujausius taisyklių pakeitimus, jis diskvalifikuojamas tose rungtynėse, tačiau piniginės 

bausmės už diskvalifikavimą nėra. Mokama tik už technines pražangas. 

                      4. Diskvalifikacinė pražanga už peštynes – bauda 50,00 Eur, taip pat žaidėjui arba treneriui 

skiriama vienerių varžybų diskvalifikacija. Ją privaloma sumokėti iki sekančių rungtynių, skaičiuojant 

nuo nuobaudos  paskyrimo. Jei žaidėjas ar treneris žaidė/dalyvavo nesusimokėjęs nuobaudos, komandai 

yra skaitomas techninis pralaimėjimas – 0:20. 

            5. Komandai neatvykus į varžybas bei apie tai iš anksto nepranešus turnyro organizatoriui, 

yra skiriamas techninis pralaimėjimas – 0:20. 

             6. Žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal pateiktą sąskaitą: sąmoningas krepšinio 

įrenginių, reklamos, stendų, kito inventoriaus sugadinimas ar suniokojimas ir kt. pažeidimai. 

                      7. Už panaudotą smurtą teisėjų, varžovų atžvilgiu- bauda 200,00 Eur ir žaidėjo 

diskvalifikacija nuo 1 varžybų iki turnyro pabaigos. Komanda tęsti varžybas galės, tik sumokėjus baudą. 

 

VIII. PARAIŠKOS. 

 Vardines paraiškas, patvirtintas komandos vadovo ir gydytojo arba dalyvio parašais, 

pateikiamos sekretoriatui pirmąją varžybų dieną. Paraiškoje galima registruoti 15 žaidėjų. Kiekvienų 

rungtynių protokole registruojami 12 žaidėjų, o rungtynes turi pradėti 5 žaidėjai. 

 

IX. PASTABOS. 
 Visais varžybų vykdymo klausimais kreiptis į Utenos DSC direktoriaus pavaduotoją sportui 

A. Bivainį (tel. Nr. 8-389 61846, mob. 8-616 42609) ir metodininkę I. Maigienę (8-601 77720). 

_____________________________________________________ 

 

 

                 Utenos daugiafunkcis sporto centras 

 

 

 


