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I. Tikslai
Populiarinti krepšinį veteranų tarpe.
Populiarinti krepšinį, skatinti žmones jį žaisti.
Paįvairinti žmonių gyvenimą.
II. Varžybų vykdymo vieta ir laikas
Varžybos vyksta 2018 m. spalio-2019 kovo mėn. visų dalyvaujančių komandų salėse. Finalinis etapas 
vykdomas Šilutėje 2019 03 30 d.
III. Varžybų organizavimas ir vykdymas
Turnyrą organizuoja Lietuvos „Žalgirio“ sporto draugija, o vykdo Jurbarko „Žalgirio“ sporto taryba. 
Vyriausias teisėjas Petras Valutis, /Jurbarkas/, vyriausioji sekretorė Evelina Valutytė /Vilnius/.
Varžybos vykdomos pagal sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį.
IV. Komandos - dalyviai
Komandos: Šilutė „Šilutės šamai“, Tauragė „LEO ir ko“, Kelmė „Kelmės kelmas“, Jurbarkas „Veteranas“, 
Tauragė “Senjorai“, Šilalė “Autoniukas“, Šakiai „Vėjas“, Tauragės „Senvagė“.
Varžybose dalyvauja sportininkai gyvenantys arba turintys nuolatinį darbą tame rajone, kurie gimę ar gyvena 
tėvai, turi savo verslą, sportininkai, kurie nepapuola į rajono komandą žaidžiančią pirmenybėse, turi teisę 
žaisti kitoje komandoje, kuri dalyvauja varžybose. Atkrentamosiose, pusfinalyje ir finaliniame etape gali 
žaisti žaidėjai reguliariajame sezone sužaidę 5 rungtynes.
4.1 Komandų-žaidėjų registracija

Komandos registruojasi pateikdamos paraiškas ir susimoka dalyvio mokestį 450.00 eurų iki 2018 10 15 
dienos. Komandos vadovų pasitarimas Tauragės kultūros rūmų kavinėje.
Paraiškoje gali būti įrašyta iki 15 žaidėjų pavardžių. Kiekvienoms varžybų rungtynėms galima registruoti 
nuo 5 iki 12 žaidėjų. Registruojant žaidėją, komandos paraiškoje turi būti įrašyta: žaidėjo vardas, pavardė, 
gimimo metai, mėnuo, data, Vienas žaidėjas gali atstovauti tik vienai komandai. Komandos registruoja 
žaidėjus 1979 m gimimo ir vyresnius.

Naujų žaidėjų registracija galima iki antrojo rato pradžios. Naujas žaidėjas gali būti įtrauktas į paraišką 
apie tai prieš 24 vai. pranešus vyr. teisėjui elektroniniu paštu. Vyr. teisėjas turi patvirtinti naujo žaidėjo 
registraciją. Žaidėjas, žaidęs vienoje komandoje, norint pereiti į kitą, turi gauti senosios komandos 
paleidimo raštą. Naujos komandos vadovas turi pateikti raštišką prašymą registruoti naują žaidėją vyr. 
teisėjui ir susimokėti 30,00 EUR. Registracija galima iki 2018 m. gruodžio 31 d. Be vyr. teisėjo leidimo 
žaisti kitoje komandoje negali. Norintys įtraukti žaidėją į paraišką, turi gauti raštišką vyr. teisėjo leidimą.
V. Reikalavimai komandoms ir vadovams
1. Komandos rungtynių metu privalo vilkėti tvarkingomis trumpomis aprangomis su numeriais.
2. Komandos vadovai atsako už žaidėjų fizinę ir sveikatos būklę.
3. Varžybų organizatoriai neatsako už žaidėjų fizinę būklę, sveikatos sutrikimus varžybų metu.
4. Paraiškoje žaidėjai turi pasirašyti, kad jie atsako už savo sveikatos būklę.
5. Priimanti komanda po varžybų rezultatą išsiunčia ei.paštu: smichailovas@gmail.com
6. Jeigu abiejų komandų vienoda apranga, priimanti komanda keičia savo aprangą.
7. Komandų dalyviai atvykdami į varžybas turi turėti asmens dokumentą
VI. Komandų priėmimo tvarka
Priimanti komanda (žaidžianti namuose) privalo:
1. Paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą, kėdes.
2. Esant salėje švieslentei priimanti komanda atsako užjos veikimą ir naudojimą.
3. Paruošti varžybų laikrodį, 2 vėliavėles, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklę.
4. Apšilimo metu suteikti svečių komandai 2 kamuolius, tarp kurių turi būti varžybinis kamuolys. Pirmenybė
teikiama MOLTEN firmos kamuoliams. ,
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5. Užtikrinti pagal galimybes rungtynių metu medicininį aptarnavimą/sukomplektuotą vaistinėlę/
6. Svečiams paruošti nusirengimo kambarius, dušus.
7. Atvykusiems teisėjams paruošti nusirengimo kambarį, sudaryti sąlygas nusiprausti, kambaryje turi būti 
atsigerti, mineralinis vanduo, vaisvandeniai.
VII. Reikalavimai-teisėjai-sekretoriatas
Rungtynės žaidžiamos laikantis oficialių FIBA taisyklių. Rungtynės turi prasidėti ne vėliau kaip po 15 min. 
nuo paskelbto rungtynių pradžios laiko. Visų rungtynių ir pratęsimų metu skaičiuojamas laikas skirtas atakai 
(14s). Rungtynėms teisėjauja du teisėjai, sekretoriate dirba du žmonės.
Teisėjus ir sekretoriatą rungtynėms skiria vyr. teisėjas. Teisėjų, sekretoriato sąrašą prieš prasidedant veteranų 
krepšinio varžyboms tvirtina vyr. teisėjas.
Esant nesklandumams - skirstant teisėjus ir sekretorius, ar esant priekaištams dėl jų kompetencijos varžybų 
metu priimant sprendimus - komandos vadovai, treneriai ar jų atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys kuo 
skubiau kreipiasi į vyr. teisėją pateikdami argumentuotus priekaištus ir pretenzijas raštiškai ar kita, visiems 
prieinama forma (ei. laišku). Jeigu teisėjai ir sekretoriatas negali aptarnauti rungtynių pagal numatytą 
tvarkaraštį, prieš 3 dienas praneša vyr. teisėjui.
VIII. Finansavimas
Teisėjų, medicinos, sekretoriato, kuro, reklamos, apdovanojimo išlaidos apmokamos iš gautų lėšų dalyvio 
mokesčio, “Žalgirio“ sporto draugijos, rėmėjų. Teisėjams, medicinai apmokama pagal patvirtintus įkainius. 
Finansinius atsiskaitymus vykdo Jurbarko „Žalgirio“ sporto draugija.
IX. Apdovanojimai
Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ apdovanoja sekančiai:
Varžybų komanda nugalėtoja apdovanojama taure. 11-111 vietų prizininkai taurėmis, žaidėjai medaliais. 

Komanda užėmusi 4 vietą - paguodos taure. Komanda užėmusi 5 vietą - taure. 
Prizais reguliariojo sezono rezultatyviausias žaidėjas, naudingiausi komandų žaidėjai, finalinių varžybų 
naudingiausias žaidėjas.
X. Pirmas etapas (reguliarusis sezonas)
Komandos žaidžia ratų sistema tarpusavyje 2 kartus (namuose ir svečiuose). Už pergalę skiriama 2 taškai, 
pralaimėjimas 1 taškas Komandos vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal iškovotus turnyrinius taškus. 
Esant vienodam surinktų taškų skaičiui -  aukštesnę vietą lemia geresni tarpusavio rungtynių rezultatai. Jeigu 
ir tai neišaiškina -  žiūrimas pirmojo etapo visų rungtynių įmestų/praleistų taškų santykis 
Antras etapas (Finalinis)
Komandos iki finalinių varžybų žaidžia po du kartus, vieną išvykoje ir vieną savo aikštėje. Atkrentamosios 

varžybos žaidžiamos sekančiai 1-8 v, 2-7 v, 3-6 v, 4-5 v Varžybos vykdomos išaiškinant visas vietas. 
Pusfinalis 1-4 v, 2-3 v. Laimėjusios komandos žaidžia finale dėl 1-2 vietų, pralaimėjusios dėl 3-4 vietų. 
Žaidžiama 1 kartą.
Atkrentamosiose, pusfinalio varžyboms salės parenkamos tokiu principu: pirmos rungtynės vykdomos 
žemesnę vietą užėmusios komandos nuomojamuose salėse, jeigu jos atitinka (aikštelės matmenys, 
švieslentė ir pan.) principus. Finalo varžyboms salė turi atitikti visus taisyklių reikalavimus.

XI. Baudos. Jų skyrimo ir mokėjimo tvarka
Komandai neatvykus į rungtynes užskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir komanda taško negauna bei jai skiriama
50.00 eurų bauda. Jeigu komandos susitaria dėl rezultato ir rungtynių nežaidžia, abi gauna po 0 taškų ir po
60.00 eurų baudą. Baudas privaloma sumokėti iki sekančių rungtynių. Nesumokėjus baudos komanda 
šalinama iš varžybų.
1. Techninės pražangos
Žaidėjui gavusiam techninę pražangą skiriama 10.00 eurų bauda. Toliau tęsti dalyvavimą turnyre 
krepšininkas galės tik sumokėjęs baudą. Jeigu paaiškėjo, kad nesumokėjęs baudos krepšininkas sužaidė 
rungtynes, jo komandai tose rungtynėse užskaitomas pralaimėjimas 0:20, o komanda baudžiama 50.00 eurų 
bauda.



2. Treneriui gavusiam techninę pražangą dėl savo, atsarginio žaidėjo ar palydinčio asmens nekorektiško 
elgesio, skiriama 10.00 eurų bauda. Baudą privaloma sumokėti iki artimiausių rungtynių. Laiku 
nesumokėjus baudos komandai artimiausiose rungtynėse užskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji baudžiama
50.00 eurų bauda.
Nesumokėjus baudos iki antrų iš eilės tvarkaraštyje numatytų rungtynių antrą kartą užskaitomas 
pralaimėjimas 0:20 ir šalinama iš turnyro.
3. Diskvalifikacinės pražangos
Žaidėjui gavusiam diskvalifikacinę pražangą skiriama 30.00 eurų bauda ir jis privalo praleisti vienas 
rungtynes (artimiausias pagal tvarkaraštį). Toliau tęsti varžybas gali sumokėjęs baudą iki artimiausių 
varžybų. Jeigu jis nesumoka, privalo sumokėti komanda, priešingu atveju tolimesnis komandos 
dalyvavimas turnyre sustabdomas arba pašalinama.
Treneriui gavusiam diskvalifikacinę pražangą dėl savo, atsarginio žaidėjo ar palydinčio asmens 
nekorektiško elgesio skiriama 50.00 eurų bauda. Sumokėti iki artimiausių rungtynių. Nesumokėjus 
artimiausiuose rungtynėse užskaitomas pralaimėjimas 0:20. Nesumokėjus iki antrųjų rungtynių užskaitomas 
pralaimėjimas 0:20 ir komanda pašalinama iš turnyro. Starto mokestis negrąžinamas.
Nenumatytas rungtynių nutraukimas
Jei dėl netinkamo sirgalių elgesio, komandos palydos, aptarnaujančio personalo ar kitų veiksnių teisėjai 
negali tęsti darbo ar iškyla grėsmė jų fiziniam saugumui, rungtynės turi būti nutrauktos. Priimančiai 
komandai skiriama 60.00 eurų bauda.
Rungtynių nutraukimas dėl komandų (žaidėjų) kaltės
Jei rungtynės nutraukiamos dėl abiejų komandų narių netinkamo elgesio, vyr. teisėjas sprendžia, ar rungtynės 
bus tęsiamos, ar yra laikomos pasibaigusiomis, užfiksavus tuo momentu švieslentėje rodomą rezultatą. Jeigu 
rungtynės nutraukiamos, Bauda kiekvienai komandai po 100.00 eurų.
Jei rungtynės nutraukiamos dėl kurios nors vienos komandos narių netinkamo elgesio - komandai, 
nepažeidusiai taisyklių, įskaitoma pergalė. Jei nutraukimo momentu nepažeidusi taisyklių komanda pirmauja, 
fiksuojamas švieslentėje rodomas rezultatas, jei pralaimi-pergalė rezultatu 20:0 Nusižengusiai komandai 
bauda 50.00 EUR
Atidėtų rungtynių naujos datos ir laiko nustatymas
Sprendimą dėl peržaidžiamų arba datos pakeitimo rungtynių laiko ir vietos priima vyr. teisėjas. Sprendimą 

dėl rungtynių (ne vėliau kaip per 5 dienas iki turėjusių įvykti rungtynių ) ir vietos priima abi turėjusios žaisti 
komandos, nedelsiant informuodamos elektroniniu laišku vyr. teisėją.
XII. Kitos nuobaudos
Jeigu paraiškoje pateikiami kurio nors žaidėjo melagingi duomenys, užskaitomas komandai pralaimėjimas 
0:20 ir bauda 50.00 eurų
Už gąsdinimą, daromą spaudimą arba agresyvų elgesį, kuris nukreiptas prieš rungtynių teisėjus arba 
sekretoriato darbuotojus - diskvalifikacija 3 rungtynės ir 50.00 eurų bauda.
Už panaudotą smurtą prieš teisėjus, sekretoriatą - nusižengusio asmens diskvalifikacija 10 rungtynių ir bauda 
komandai - 140 eurų. *
Už panaudotą smurtą prieš varžovus rungtynių metu diskvalifikacija 5 rungtynės ir bauda komandai
90.00 eurų
Už panaudotą smurtą prieš varžovus po rungtynių nusižengusio asmens diskvalifikacija 5 rungtynės ir bauda 
komandai 90.00 eurų.
Už kitus nusižengimus, kurie nėra išvardinti šiuose nuostatose baudas skiria varžybų apeliacinė žiuri.
XIII Protestas. Jo padavimo ir svarstymo tvarka
Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė (vyr. teisėjo ar teisėjo) sprendimas ar koks kitas įvykis 
žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kaip galima greičiau (kaip tik kamuolys tampa 
nežaidžiamas ir rungtynių laikas yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo pretenziją 
ramiai ir mandagiai išsakyti vyresniajam teisėjui. Vyresnysis teisėjas gali paaiškinti savo sprendimą arba, jei 
reikia, gali patikslinti rungtynių rezultatą, protokolą ir žaidimo laiką.
Jeigu rungtynėms pasibaigus komanda tebėra įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė jai žalą, kapitonas 
nedelsdamas turi pranešti vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas turi 
pasirašyti protokole (skiltyje kapitono parašas protesto metu). Kad šis kapitono parašas taptų galiojančiu, po 
rungtynių komandos vadovas ar treneris per 20 min. po rungtynių pabaigos pateikia raštišką protestą 50.00 
eurų sumokėti rungtynių vyr. teisėjui Rungtynių teisėjas per valandą turi informuoti pirmenybių vyriausiąjį



teisėją. Sprendimą dėl protesto priima vyriausias teisėjas. Jeigu protestas patenkinamas, garantinė įmoka 
grąžinama. Jeigu protesto neišsprendžia vyr. teisėjas, jį nagrinėja apeliacinė žiuri. Protestas turi būti 
išspręstas per tris darbo dienas. Nepateikus piniginio užstato, joks protestas nepriimamas ir nesvarstomas.


