Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 2017/2018 m. sezono nuostatai
Priedas Nr. 3
FIBA taisyklių išskirtinumai vaikų amžiaus grupės čempionatuose :
1.

U12 „Pirmasis iššūkis“, U13
1. U12 ir U13 amžiaus grupės čempionatuose taikomi FIBA taisyklių išskirtinumai
3 SEKUNDŽIŲ TAISYKLĖ GYNYBOJE:

1.1.

1.1.1. Gynėjas gali stovėti kur tik nori, jei ištiestos rankos atstumu šalia jo yra dengiamas puolėjas.
1.1.2 Gynėjas, negali stovėti baudos aikštelėje ilgiau nei 3 sek, jei jo dengiamasis puolėjas yra toliau kaip ištiestos
rankos atstumu, pvz., už tritaškio linijos. Gynėjas gali įbėgti į baudos aikštelę ir stovėti joje, bet ne ilgiau kaip 3 sek. Tada
privalo išbėgti iš baudos aikštelės abiem kojoms į tą pusę, kur stovi jo dengiamasis. Išbėgus ir palietus grindis abiem
kojoms už baudos aikštelės, gynėjas vėl turi teisę įbėgti į baudos aikštelę. Įbėgimų skaičius yra neribojamas.
1.1.3 3 sek gynyboje pradedamos skaičiuoti, kai puolanti komanda persivaro kamuolį į varžovų pusę (kamuolys kerta
vidurio liniją).
1.1.4 3 sek skaičiavimas nutraukiamas, kai :
– atliekamas metimas į krepšį;
– besiginanti komanda apvaldo kamuolį;
– gynėjas abiem kojoms išėjo iš baudos aikšteles į tą pusę, kur yra jo ginamas puolėjas;
– gynėjas yra per ištiestos rankos atstumą nuo puolėjo;
– puolėjas įsivarė į baudos aikštelę, baudos aikštelėje gavo kamuolį ar bet kuri puolėjo su kamuoliu kūno dalis liečia
baudos aikštelės liniją (pvz., žaidžia nugara ant ūselio).
1.1.5.

Nuobaudos už 3 sekundžių gynyboje pažeidimus:

Sankcijos už pažeidimus:
- pirmą kartą pažeidus – įspėjamas treneris, kamuolys perduodamas puolančiajai komandai ir
po įspėjimo iš naujo suteikiamos 24 sekundės atakai;
- pažeidimui pasikartojus, treneris baudžiamas technine pražanga protokole žymima („B“).
- rungtynių metu treneriui gavus 3 pražangas, žymimas raidė „B“, jis turi būti pašalintas iš aikštės.
1.2 UŽTVARŲ STATYMO TAISYKLĖS
1.2.1 Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U12 ir U13 čempionatuose draudžiamas bet koks užtvarų statymas – tiek
žaidėjui su kamuoliu, tiek žaidėjui be kamuolio.
1.2.2 Puolančios komandos žaidėjui statant užtvarą tiek žaidėjui su kamuoliu, tiek žaidėjui be kamuolio yra fiksuojamas
taisyklių pažeidimas ir kamuolys atitenka besiginančiai komandai.
1.2.3 Užsivedimas pro pasyviai stovintį puolime žaidėją – galimas. Tačiau puolėjas negali atlikti jokio judesio, panašaus į
užtvaros statymą. Priešingu atveju, tai taisyklių pažeidimas.
1.2.4 Perdavimas iš rankų į rankas (Hand-Off) galimas, tačiau jis turi būti atliekamas tik už tritaškio metimo linijos
toliau nuo krepšio.

1.3.

DVIGUBOS GYNYBOS TAISYKLĖ

1.3.1 Dviguba gynyba prieš puolančios komandos žaidėją leistina šiais atvejais:
Dviguba gynyba prieš puolėją su kamuoliu galima tik baudos aikštelėje, kai bent viena puolėjo su kamuoliu kūno dalis
liečia baudos aikštelės liniją ar yra jos viduje.

1.3.2.

Visais kitais atvejais dviguba gynyba prieš puolėją draudžiama.

1.3.3.

Nuobaudos už neleistiną dvigubą gynybą:

1.3.3.1. Jei besiginanti komanda pažeisdama dvigubos gynybos taisyklę perėmė kamuolį iš puolančios komandos,
kamuolys grąžinamas valdyti puolusiai komandai ir skiriamas naujas 24 sek atakos laikas.
1.3.3.2. Sankcijos už pažeidimus:
- pirmą kartą pažeidus – įspėjamas treneris, kamuolys perduodamas puolančiajai komandai ir
po įspėjimo iš naujo suteikiamos 24 sekundės atakai;
- pažeidimui pasikartojus treneris baudžiamas technine pražanga protokole žymima („B“).
- rungtynių metu treneriui gavus 3 pražangas, žymimas raidė „B“, jis turi būti pašalintas iš aikštės.
1.3.4. Šios nuobaudos taikomos ir visais atvejais kuomet besiginanti komanda naudoja dvigubą gynybą prieš puolančią
komandą, kuri išsimeta kamuolį iš užribio linijų visose aikštelės vietose.
1.4.

40 TAŠKŲ SKIRTUMAS

1.4.1. U12 „Pirmojo iššūkio“ čempionatuose rungtynių metu pasiekus 40 taškų skirtumą: švieslentėje rezultatas
išjungiamas (nerodomas), rezultatas protokole toliau neskaičiuojamas – fiksuojamas kaip galutinis rezultatas, o rungtynės
tęsiamos ir užbaigiamos pagal normalų rungtynių eigos laiką.
1.4.2. Ši nuostata netaikoma nuo III Etapo (Top 16) ir tolimesniuose šio čempionato etapuose
1.5. KAMUOLIŲ DYDIS
1.5.1. U12 „Pirmojo iššūkio“ čempionatuose ir U13 berniukų čempionatuose rungtyniaujama kamuoliu NR.5
1.6. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA RUNGTYNĖMS
1.6.1. U12 „Pirmojo iššūkio“ ir U13 čempionatuose rungtynėms galima registruoti 14 žaidėjų.
2. U14, U15 amžiaus grupių čempionatai
2.1. Metant baudas vaikinų U15, U14 čempionate, baudos metimo linijos peržengti negalima.
2.2. Mergaičių U14 čempionatuose, kamuoliui atitrūkus nuo rankų, baudos metimo liniją peržengti galima.
2.3. U15, U14 amžiaus grupės čempionatuose draudžiama gintis:
2.2.1. zonine gynyba,
2.2.2. naudoti zoninį spaudimą,
2.2.3. naudoti puolėjo dvigubą gynybą, išskyrus šiame nuostatų priede nurodytus atvejus:
Galima:
2.3.3.1 . Puolėjo dvigubą gynybą galima naudoti tik baudos aikštelės zonoje.
2.3.3.2 Puolėjo dvigubą gynybą galima naudoti vykstant užtvarai su kamuoliu (žaidimas 2X2) bet kurioje aiktelės
vietoje.
2.4. Draudžiamos gynybos vertinimo kriterijai:
2.4.1. kai vienu metu vieną puolėją dengia du ar daugiau gynėjų (dviguba gynyba);
2.4.2. kai gynėjas, žaidžiantis vidinėje tritaškio metimo zonoje, dengia tam tikrą gynybos zoną, o ne asmeniškai puolantį
žaidėją.
2.5. Sankcijos už pažeidimus:
2.5.1 pirmą kartą pažeidus – įspėjamas treneris, kamuolys perduodamas puolančiajai komandai ir
po įspėjimo iš naujo suteikiamos 24 sekundės atakai;
2.5.2 pažeidimui pasikartojus treneris baudžiamas technine pražanga („B“).

