3 DALIS
ČEMPIONATŲ VYKDYMO SISTEMOS
XIV. JAUNIMO VAIKINŲ U19 KREPŠINIO ČEMPIONATAS
I ETAPAS
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 3 pogrupius („A“, „B“ ir „C“)
Pogrupiuose žaidžiama 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (iš viso 12 komandų).
II ETAPAS
Komandos į II etapo pogrupius skirstomos tokia tvarka:
D pogrupis – I etape 1-2 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
E pogrupis – I etape 3-4 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
D pogrupis
A1, A2, B1, B2, C1, C2
E pogrupis
A3, A4, B3, B4, C3, C4
II etape komandos pogrupiuose rungtyniauja 2 ratų sistema. II etape užskaitomi I etapo tarpusavio rezultatai.
Į III etapą patenka D grupės visos 6 komandos ir, priklausomai nuo užimtos vietos pogrupyje, skirstomos
taip: I vieta – Q1, II vieta Q2….. iki VI vieta atitinkamai Q6. Iš E pogrupio į sekantį etapą patenka I ir II
vietas užėmusios komandos. Į sekantį etapą jos patenka kaip I vieta – Q7, II vieta – Q8.
Nuo II etapo aikštės teisėjus skiria ir jų paslaugas apmoka Organizatoriai.
III ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis skirstomos tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora

Q1-Q8 (F1)
Q2-Q7 (F2)
Q3-Q6 (F3)
Q4-Q5 (F4)

Žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios ir jei reikės trečiosios serijos rungtynės žaidžiamos komandos
aikštelėje, kuri yra nurodyta pirmoji.
Į sekantį etapą patenka serijos nugalėtojai.
IV ETAPAS
Finalo ketverto turnyras
Pusfinaliai
5 pora F1 – F4
6 pora F2 – F3
Pusfinaliuose pralaimėjusio komandos rungtyniauja dėl III vietos
Pusfinaliuose laimėjusios komandos rungtyniauja dėl I vietos.
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XV. VAIKINŲ U-18 KREPŠINIO ČEMPIONATAS
A DIVIZIONAS
Reguliarusis sezonas
Dalyvauja 12 pajėgiausių komandų (1-12 vietos).
Žaidžiama 2 ratų sistema, 132 rungtynės.
Po reguliaraus sezono:
- 1-7 vietas užėmusios komandos patenka į VI etapą (A diviziono ketvirtfinalio atkrintamąsias
varžybas).
- 8-ąją vietą užėmusi komanda su B divizione 1-ąją vietą iškovojusia komanda dalyvauja peržaidime
(V etapas) dėl dalyvavimo A diviziono ketvirtfinalio varžybose.
- 9-12 vietas užėmusios komandos baigia varžybas.

B DIVIZIONAS
Dalyvauja visos likusios komandos
I ETAPAS
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 3 pogrupius („A“, „B“ ir „C“)
Pogrupiuose žaidžiama 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (iš viso 12 komandų).

II ETAPAS
Komandos į II etapo pogrupius skirstomos tokia tvarka:
D pogrupis – I etape 1-2 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
E pogrupis – I etape 3-4 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
D pogrupis
A1, A2, B1, B2, C1, C2
E pogrupis
A3, A4, B3, B4, C3, C4
II etape komandos pogrupiuose rungtyniauja 2 ratų sistema. II etape užskaitomi I etapo tarpusavio rezultatai.
Į III etapą patenka D grupės visos 6 komandos ir, priklausomai nuo užimtos vietos pogrupyje, skirstomos
taip: I vieta – Q1, II vieta Q2….. iki VI vieta atitinkamai Q6. Iš E pogrupio į sekantį etapą patenka I ir II
vietas užėmusios komandos. Į sekantį etapą jos patenka kaip I vieta – Q7, II vieta – Q8.

III ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis skirstomos tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora

Q1-Q8 (BF1)
Q2-Q7 (BF2)
Q3-Q6 (BF3)
Q4-Q5 (BF4)
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Žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios ir jei reikės trečiosios serijos rungtynės žaidžiamos komandos
aikštelėje, kuri yra nurodyta pirmoji.
Į sekantį etapą patenka serijos nugalėtojai.
IV ETAPAS
B diviziono Finalo ketverto turnyras
Pusfinaliai
5 pora BF1 – BF4
6 pora BF2 – BF3
Pusfinaliuose pralaimėjusio komandos rungtyniauja dėl III vietos
Pusfinaliuose laimėjusios komandos rungtyniauja dėl I vietos.
B diviziono 1-osios vietos laimėtojas patenka į V etapą ir dalyvauja peržaidime su A div. 8-ąją vietą po
reguliaraus sezono užėmusia komanda dėl teisės žaisti čempionato ketvirtfinalio varžybose.
V ETAPAS
7 pora A8 – B DIV 1
Žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios ir jei reikės trečiosios serijos rungtynės žaidžiamos komandos
aikštelėje, kuri yra nurodyta pirmoji.
VI ETAPAS
A DIVIZIONO 1/4 FINALO
Atkrintamosios varžybos
Dalyvauja 8 pajėgiausios A diviziono komandos:
8 pora
9 pora
10 pora
11 pora

A1 – A8/B DIV 1 (F1)
A2 – A7
(F2)
A3 – A6
(F3)
A4 – A5
(F4)

Porose žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į VII etapą.
VII ETAPAS
ČEMPIONATO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
12 pora F1 – F4
13 pora F2 – F3
Antrąją Finalo ketverto varžybų dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
12 poros pralaimėtojas – 13 poros pralaimėtojas
ir ČEMPIONATO Finalo rungtynės, kur susitinka
12 poros nugalėtojas – 13 poros nugalėtojas.
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XVI. JAUNIŲ U17 VAIKINŲ (gim. 2002 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS
A DIVIZIONAS
Reguliarusis sezonas
Dalyvauja 12 pajėgiausių komandų (1-12 vietos).
Žaidžiama 2 ratų sistema, 132 rungtynės.
Po reguliaraus sezono:
1-7 vietas užėmusios komandos patenka į VII etapą (A diviziono ketvirtfinalio atkrintamąsias varžybas);
8-ąją vietą užėmusi komanda su B divizione 1-ąją vietą iškovojusia komanda dalyvauja peržaidime (V
etapas) dėl dalyvavimo A diviziono ketvirtfinalio varžybose (VII et.);
9-ąją vietą užėmusi komanda baigia varžybas;
10-11 vietas užėmusios komandos dėl išlikimo A divizione dalyvauja peržaidime su 2-3 vietas B divizione
užėmusiomis komandomis (VI etapas);
12 vietą užėmusi komandos baigia varžybas ir sekančiame sezone rungtyniaus B divizione.
B DIVIZIONAS
Dalyvauja visos likusios komandos
I ETAPAS
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 3 pogrupius („A“, „B“ ir „C“)
Pogrupiuose žaidžiama 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (iš viso 12 komandų).
Į II etapą nepatekusios komandos baigia varžybas.

II ETAPAS
Komandos į II etapo pogrupius skirstomos tokia tvarka:
D pogrupis - I etape 1-2 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
E pogrupis - I etape 3-4 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
D pogrupis
A1, A2, B1, B2, C1, C2
E pogrupis
A3, A4, B3, B4, C3, C4
II etape komandos pogrupiuose rungtyniauja 2 ratų sistema. II etape užskaitomi I etapo tarpusavio rezultatai.
Į III etapą patenka D grupės visos 6 komandos ir, priklausomai nuo užimtos vietos pogrupyje, skirstomos
taip: I vieta – Q1, II vieta Q2..... iki VI vieta atitinkamai Q6. Iš E pogrupio į sekantį etapą patenka I ir II
vietas užėmusios komandos. Į sekantį etapą jos patenka kaip I vieta – Q7, II vieta – Q8.
III ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis skirstomos tokia tvarka:
1 pora Q1-Q8 (BF1)
2 pora Q2-Q7 (BF2)
3 pora Q3-Q6 (BF3)
4 pora Q4-Q5 (BF4)
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Žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios ir jei reikės trečiosios serijos rungtynės žaidžiamos komandos
aikštelėje, kuri yra nurodyta pirmoji.
Į sekantį etapą patenka serijos nugalėtojai.
IV ETAPAS
B diviziono Finalo ketverto turnyras
Pusfinaliai
5 pora BF1 – BF4
6 pora BF2 – BF3
Pusfinaliuose pralaimėjusio komandos rungtyniauja dėl III vietos
Pusfinaliuose laimėjusios komandos rungtyniauja dėl I vietos.
B diviziono 1-osios vietos laimėtojas patenka į V etapą ir dalyvauja peržaidime su A div. 8-ąją vietą po
reguliaraus sezono užėmusia komanda dėl teisės žaisti čempionato ketvirtfinalio varžybose ir kitame sezone
dalyvauja A diviziono varžybose.
B diviziono 2-3 vietų laimėtojai dalyvauja peržaidimuose su 10-11 vietas A divizione užėmusiomis
komandomis dėl teisės kitame sezone dalyvauti A diviziono varžybose (VI etapas).
V ETAPAS
Dalyvauja 8-ąją vietą A divizione ir 1-ąją vietą B divizione užėmusios komandos.
7 pora A8 – B1
Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Šios poros nugalėtojas patenka į VII etapą.
VI ETAPAS
Dalyvauja 10-11 vietas A divizione ir 2-3 vietas B divizione užėmusios komandos.
8 pora A10 – B3
9 pora B2 – A11
Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Šių porų nugalėtojai kitame sezone dalyvaus A diviziono varžybose, pralaimėtojai – B divizione.
VII ETAPAS
A DIVIZIONO 1/4 FINALO
Atkrintamosios varžybos
Dalyvauja 8 pajėgiausios A diviziono komandos:
10 pora A1 – A8/B1 (F1)
11 pora A2 – A7 (F2)
12 pora A3 – A6 (F3)
13 pora A4 – A5 (F4)
Porose žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į VIII etapą.
VIII ETAPAS
ČEMPIONATO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
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Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
14 pora
15 pora

F1 – F4
F2 – F3

Antrąją Finalo ketverto varžybų dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
14 poros pralaimėtojas – 15 poros pralaimėtojas
ir ČEMPIONATO Finalo rungtynės, kur susitinka
14 poros nugalėtojas – 15 poros nugalėtojas.
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XVII. VAIKINŲ U16, U15, BERNIUKŲ U14, U13 KREPŠINIO ČEMPIONATAI
A DIVIZIONAS
Reguliarusis sezonas
Dalyvauja 12 pajėgiausių komandų (1-12 vietos).
Žaidžiama 2 ratų sistema, 132 rungtynės.
Po reguliaraus sezono:
- 1-7 vietas užėmusios komandos patenka į VII etapą (A diviziono ketvirtfinalio atkrintamąsias
varžybas).
- 8-ąją vietą užėmusi komanda su B divizione 1-ąją vietą iškovojusia komanda dalyvauja peržaidime
(V etapas) dėl dalyvavimo A diviziono ketvirtfinalio varžybose (VII et.).
- 9-ąją vietą užėmusi komanda baigia varžybas;
- 10-11 vietas užėmusios komandos dėl išlikimo A divizione dalyvauja peržaidime su 2-3 vietas B
divizione užėmusiomis komandomis (VI etapas);
- 12 vietą užėmusi komandos baigia varžybas ir sekančiame sezone rungtyniaus B divizione.
B DIVIZIONAS
Dalyvauja visos likusios komandos
I ETAPAS
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 4 pogrupius („A“, „B“, „C“, „D“).
Pogrupiuose žaidžiama 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (iš viso 16 komandų).
II ETAPAS
Atkrintamosios varžybos
16 komandų paskirstomos poromis (8) tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora

A1 – D4
B1 – C4
C1 – B4
D1 – A4

5 pora
6 pora
7 pora
8 pora

C2 – B3
D2 – A3
A2 – D3
B2 – C3

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios, ir jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Į III etapą patenka porų nugalėtojai (8 komandos).
III ETAPAS
Atkrintamosios varžybos
Komandos (8) poromis (4) suskirstomos tokia tvarka:
9 pora
10 pora
11 pora
12 pora

1 poros nugalėtojas – 8 poros nugalėtojas (BF1)
2 poros nugalėtojas – 7 poros nugalėtojas (BF2)
3 poros nugalėtojas – 6 poros nugalėtojas (BF3)
4 poros nugalėtojas – 5 poros nugalėtojas (BF4)

Porose žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmos ir, jei reikės, trečios rungtynės žaidžiamos pirmosios poroje
nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į IV etapą – B diviziono Finalo ketverto varžybas.

IV ETAPAS
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B DIVIZIONO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
BF1 – BF4
BF2 – BF3

13 pora
14 pora

Antrąją dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
13 poros pralaimėtojas – 14 poros pralaimėtojas
ir B DIVIZIONO Finalo rungtynės, kur susitinka
13 poros nugalėtojas – 14 poros nugalėtojas
B diviziono 1-osios vietos laimėtojas patenka į V etapą ir dalyvauja peržaidime su A div. 8-ąją vietą po
reguliaraus sezono užėmusia komanda dėl teisės žaisti čempionato ketvirtfinalio varžybose ir kitame sezone
dalyvauja A diviziono varžybose.
B diviziono 2-3 vietų laimėtojai dalyvauja peržaidimuose su 10-11 vietas A divizione užėmusiomis
komandomis dėl teisės kitame sezone dalyvauti A diviziono varžybose (VI etapas).
V ETAPAS
Dalyvauja 8-ąją vietą A divizione ir 1-ąją vietą B divizione užėmusios komandos.
15 pora

A8 – B1

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Šios poros nugalėtojas patenka į VII etapą.
VI ETAPAS
Dalyvauja 10-11 vietas A divizione ir 2-3 vietas B divizione užėmusios komandos.
16 pora
17 pora

A10 – B3
B2 – A11

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Šių porų nugalėtojai kitame sezone dalyvaus A diviziono varžybose, pralaimėtojai – B divizione.
VII ETAPAS
A DIVIZIONO 1/4 FINALO
Atkrintamosios varžybos
Dalyvauja 8 pajėgiausios A diviziono komandos:
18 pora
19 pora
20 pora
21 pora

A1 – A8/B1
A2 – A7
A3 – A6
A4 – A5

(F1)
(F2)
(F3)
(F4)

Porose žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios ir, jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į VIII etapą.
VIII ETAPAS
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ČEMPIONATO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
22 pora
23 pora

F1 – F4
F2 – F3

Antrąją Finalo ketverto varžybų dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
22 poros pralaimėtojas – 23 poros pralaimėtojas
ir ČEMPIONATO Finalo rungtynės, kur susitinka
22 poros nugalėtojas – 23 poros nugalėtojas.

9

XVIII. MERGINŲ U18 IR MERGAIČIŲ U14 KREPŠINIO ČEMPIONATAI
A DIVIZIONAS
Reguliarus sezonas
Dalyvauja 8 pajėgiausios komandos (1-8 vietos)
2 ratai, 56 rungtynės.
Po reguliaraus sezono 7-8 vietas užėmusios komandos dalyvauja peržaidime su 1-2 vietas 2 divizione
užėmusiomis komandomis (IV etapas).
B DIVIZIONAS
Dalyvauja visos likusios komandos
I ETAPAS
Teritoriniu principu sudaromi 2 pogrupiai („A“ ir „B“), kuriuose komandos 2 ratų sistema žaidžia
tarpusavyje. Pogrupiuose 1-4 vietas užėmusios komandos dalyvauja II etapo varžybose.
II ETAPAS
8 komandos suskirstomos poromis (2) tokia tvarka:
1 pora
A1 – B4
2 pora
A2 – B3
3 pora
B1 – A4
4 pora
B2 –A3
Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios, ir jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Porų nugalėtojos patenka į III etapą.
III ETAPAS
B DIVIZIONO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
4 komandos žaidžia 3 dienų turą vieno rato sistema.
B diviziono 1 – 2 vietų laimėtojos patenka į IV etapą ir dalyvauja peržaidime su A div. 7 – 8 vietas po
reguliaraus sezono užėmusiomis komandomis dėl teisės žaisti čempionato ketvirtfinalio varžybose.
IV ETAPAS
IŠŠŪKIO ETAPAS
Dalyvauja 7-8 vietas A divizione ir 1-2 vietas B divizione užėmusios komandos.
Komandos (4) poromis (2) suskirstomos tokia tvarka:
5 pora
6 pora

A7 – B2
A8 – B1

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios, ir jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Porų nugalėtojai patenka į V etapą.
V ETAPAS
Atkrintamosios varžybos
1 DIVIZIONO ¼ FINALO
Dalyvauja 8 pajėgiausios A diviziono komandos, kurios suskirstomos į 4 poras tokia tvarka:
7 pora
A1 – A(Q)8 (F1)
8 pora
A2 – A(Q)7 (F2)
9 pora
A3 – A6
(F3)
10 pora
A4 – A5
(F4)
10

Porose žaidžiama iki dvejų pergalių. Pirmos, ir jei reikės, trečios rungtynės žaidžiamos pirmosios poroje
nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į VI etapą.
VI ETAPAS
ČEMPIONATO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
11 pora
F1 – F4
12 pora
F2 – F3
Antrąją Finalo ketverto dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
11 poros pralaimėtojas – 12 poros pralaimėtojas
ir čempionato Finalo rungtynės, kur susitinka
11 poros nugalėtojas – 12 poros nugalėtojas
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XIX. MERGINŲ U16 KREPŠINIO ČEMPIONATAS
A DIVIZIONAS
Reguliarus sezonas
Dalyvauja 8 pajėgiausios komandos (1-8 vietos)
Žaidžiama 2 ratų sistema, 56 rungtynės.
Po reguliaraus sezono 7-8 vietas užėmusios komandos dalyvauja peržaidime su 1-2 vietas B divizione
užėmusiomis komandomis (IV etapas).
B DIVIZIONAS
Dalyvauja visos likusios komandos
I ETAPAS
Komandos žaidžia tarpusavyje 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka 1-8 vietas užėmusios komandos.
II ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis skirstomos tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora

B1 - B8
B2 - B7
B3 - B6
B4 - B5

(BF1)
(BF2)
(BF3)
(BF4)

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios, ir jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Porų nugalėtojos patenka į III etapą.
III ETAPAS
B DIVIZIONO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
4 komandos žaidžia 3 dienų turą vieno rato sistema.
1–2 vietų laimėtojos patenka į IV etapą ir dalyvauja peržaidime su A div. 7–8 vietas po reguliaraus sezono
užėmusiomis komandomis dėl teisės žaisti čempionato ketvirtfinalio varžybose ir patekimo į A divizioną.
IV ETAPAS
IŠŠŪKIO ETAPAS
Dalyvauja 7-8 vietas A divizione ir 1-2 vietas B divizione užėmusios komandos.
Komandos (4) poromis (2) suskirstomos tokia tvarka:
5 pora
6 pora

A7 – B2
A8 – B1

Poroje žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios, ir jei reikės, trečiosios rungtynės žaidžiamos pirmosios
poroje nurodytos komandos aikštelėje. Porų nugalėtojai patenka į V etapą.
V ETAPAS
Atkrintamosios varžybos
1 DIVIZIONO ¼ FINALO
Dalyvauja 8 pajėgiausios A diviziono komandos, kurios suskirstomos į 4 poras tokia tvarka:
7 pora
A1 – A(Q)8 (F1)
8 pora
A2 – A(Q)7 (F2)
9 pora
A3 – A6
(F3)
10 pora
A4 – A5
(F4)
12

Porose žaidžiama iki dvejų pergalių. Pirmos, ir jei reikės, trečios rungtynės žaidžiamos pirmosios poroje
nurodytos komandos aikštelėje.
Porų nugalėtojai (4 komandos) patenka į VI etapą.
VI ETAPAS
ČEMPIONATO FINALO KETVERTO VARŽYBOS
Dalyvauja 4 komandos.
Šios varžybos vyksta 2 dienas. Pirmą dieną žaidžiami pusfinaliai, kur susitinka:
11 pora
F1 – F4
12 pora
F2 – F3
Antrąją Finalo ketverto dieną žaidžiamos rungtynės dėl III vietos, kur susitinka
11 poros pralaimėtojas – 12 poros pralaimėtojas
ir čempionato Finalo rungtynės, kur susitinka
11 poros nugalėtojas – 12 poros nugalėtojas
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XIX. U12 BERNIUKŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS „PIRMASIS IŠŠŪKIS“

I ETAPAS
VARŽYBOS POGRUPIUOSE
Komandos, suskirstytos teritoriniu principu į 8 pogrupius („A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“
ir „H“), žaidžia namuose ir išvykose 2 ratais.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (32 komandos).
II ETAPAS
Atkrintamosios varžybos
32 komandos suskirstomos poromis (16) tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora
5 pora
6 pora
7 pora
8 pora

A1 – E4
A2 – E3
E2 – A3
E1 – A4
D1 – F4
D2 – F3
F2 – D3
F1 – D4

9 pora
10 pora
11 pora
12 pora
13 pora
14 pora
15 pora
16 pora

B1 – G4
B2 – G3
G2 – B3
G1 – B4
C1 – H4
C2 – H3
H2 – C3
H1 – C4

Komandos poroje žaidžia iki dviejų pergalių. Pirmoji poroje nurodyta komanda pirmąsias ir, jei prireiks,
trečiąsias rungtynes žaidžia namuose.
Porų nugalėtojai patenka į III etapą (16 komandų).
III ETAPAS (TOP 16)
16 komandų suskirstomos į 4 pogrupius („I“, „J“, „K“ ir „L“) tokia tvarka:
I pogrupis: 1, 4, 6 ir 7 porų nugalėtojai
J pogrupis: 2, 3, 5 ir 8 porų nugalėtojai
K pogrupis: 9 , 12, 14 ir 15 porų nugalėtojai
L pogrupis: 10, 11,13 ir 16 porų nugalėtojai
Komandos pogrupiuose žaidžia 3 dienų turą vieno rato sistema MKL nurodytoje vietoje ir MKL nurodytu
laiku. Teisėjus rungtynėms skiria MKL. Vienoje salėje rungtyniaus I ir J pogrupių komandos; kitoje salėje
rungtyniaus K ir L pogrupių komandos.
Komandos, grupėje užėmusios 1 ir 2 vietas, patenka į V etapą (ketvirtfinalis). Komandos, grupėse užėmusios
3-4 vietas, patenka į IV etapą, kur kovos dėl patekimo į A divizioną.
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IV ETAPAS
17 pora
18 pora

I3 – L4
K3 – J4

19 pora
20 pora

L3 – I4
J3 – K4

Komandos žaidžia iki dviejų pergalių. Pirmoji poroje nurodyta komanda pirmąsias ir, jei prireiks, trečiąsias
rungtynes žaidžia namuose. Teisėjus skiria MKL. Porose nugalėjusios komandos patenka į kitų metų U13
berniukų krepšinio čempionato A divizioną.
V ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis suskirstomos tokia tvarka:
21 pora
22 pora

I1 – L2
K1 – J2

(F1)
(F2)

23 pora
24 pora

L1 – I2
J1 – K2

(F3)
(F4)

Komandos poroje žaidžia iki dviejų pergalių. Pirmoji poroje nurodyta komanda pirmąsias ir, jei prireiks,
trečiąsias rungtynes žaidžia namuose. Porų nugalėtojai patenka į VI etapą (Finalinį ketvertą). Pralaimėjusios
komandos baigia varžybas ir patenka į kitų metų U13 berniukų krepšinio čempionato A divizioną.
VI ETAPAS
FINALO KETVERTAS
Varžybos vyksta 2 dienas pagal MKL nustatytą tvarkaraštį MKL paskirtoje salėje.
Pusfinaliai:
25 pora F1 – F2
26 pora F3 – F4

27 pora
28 pora

Rungtynės dėl 3 vietos
25 poros pralaimėtojas – 26 poros pralaimėtojas
Finalas
25 poros laimėtojas – 26 poros laimėtojas
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XX. U12 MERGAIČIŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS „PIRMASIS IŠŠŪKIS“
I ETAPAS
Komandos teritoriniu principu suskirstomos į 3 pogrupius („A“, „B“ ir „C“)
Pogrupiuose žaidžiama 2 ratų sistema.
Į II etapą patenka po 4 pajėgiausias komandas iš kiekvieno pogrupio (iš viso 12 komandų).
II ETAPAS
Komandos į II etapo pogrupius skirstomos tokia tvarka:
D pogrupis – I etape 1-2 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
E pogrupis – I etape 3-4 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos.
D pogrupis
A1, A1, B1, B2, C1, C2
E pogrupis
A3, A4, B3, B4, C3, C4
II etape komandos pogrupiuose rungtyniauja 2 ratų sistema. II etape užskaitomi I etapo tarpusavio rezultatai.
Į III etapą patenka D grupės visos 6 komandos ir, priklausomai nuo užimtos vietos pogrupyje, skirstomos
taip: I vieta – Q1, II vieta – Q2….. iki VI vieta atitinkamai Q6. Iš E pogrupio į sekantį etapą patenka I ir II
vietas užėmusios komandos. Į sekantį etapą jos patenka kaip I vieta – Q7, II vieta – Q8.

III ETAPAS
Ketvirtfinalis
Komandos poromis skirstomos tokia tvarka:
1 pora
2 pora
3 pora
4 pora

Q1-Q8 (F1)
Q2-Q7 (F2)
Q3-Q6 (F3)
Q4-Q5 (F4)

Žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios ir jei reikės trečiosios serijos rungtynės žaidžiamos komandos
aikštelėje, kuri yra nurodyta pirmoji.
Į sekantį etapą patenka serijos nugalėtojai.
IV ETAPAS
Finalo ketverto turnyras
Pusfinaliai
5 pora BF1 – BF4
6 pora BF2 – BF3
Pusfinaliuose pralaimėjusio komandos rungtyniauja dėl III vietos
Pusfinaliuose laimėjusios komandos rungtyniauja dėl I vietos.
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