JR.NBA LIETUVA ČEMPIONATO NUOSTATAI
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI





Populiarinti krepšinio sporto šaką moksleivių tarpe.
Skatinti bendradarbiavimą, gerus ryšius tarp krepšinio mokyklų.
Diegti pozityvaus bendradarbiavimo įgūdžius moksleiviams
Skiepyti sveikos gyvensenos principus moksleiviams.
VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS









Čempionatą organizuoja ir vykdo Lietuvos moksleivių krepšinio lyga kartu su Lietuvos
krepšinio federacija bendradarbiaujant su krepšinio mokyklomis, kurios delegavo komandas
rungtyniauti čempionate.
Su čempionatu susijusius klausimus ir protestus nagrinėja Lietuvos moksleivių lyga paskirti
asmenys.
Informaciją apie čempionato vykdymą talpinama internete adresu:
http://mkl.lt/nba-jr-lietuva-2/
Kontaktinis asmuo su lyga susijusiais klausimais:
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
Projektų vadovas
Martynas Račkauskas m.rackauskas@lbbf.lt
Čempionato teisėjavimo išlaidas apmoka LKF. Kiekvieno etapo sekretoriato ir medicinos
darbuotojo išlaidas apmoka etapą priimanti organizacija.
DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS








2017 m. čempionate dalyvauja 30 komandų, kurios remiantis Nacionalinės krepšinio
asociacijos NBA pateikta sistema yra suskirstytos 6 divizionus po 5 komandas.
Dalyvaujančioms komandoms yra suteiktos NBA komandų pavadinimas ir aprangos.
Čempionate gali dalyvauti berniukai gimę 2006 m. ir jaunesni ir mergaitės gimusios 2004
m. ir jaunesnės.
Komandos gali būti mišrios, t.y. komandoje gali rungtyniauti atitinkamo amžiaus berniukai
ir mergaitės.
Komanda čempionatui gali registruoti 20 žaidėjų.
Rungtynėms registruojama 14 žaidėjų.






Visi čempionate dalyvaujantys žaidėjai privalo turėti sveikatos pažymą, kad gali sportuoti.
Už žaidėjų sveikatos pažymas atsako komandą deleguojanti krepšinio mokykla.
Komandos dalyvaujančios čempionate iki 2017 m. kovo 9 d. turi atsiųsti adresu
m.rackauskas@lbbf.lt ir komandos nuotrauką su JR.NBA aprangomis.
Komandos sudėties pakeitimus galima daryti iki pirmojo etapo pabaigos.
Čempionatas vykdomas 2017 m. kovo – balandžio mėnesiais.
VYKDYMO SISTEMA IR TAISYKLĖS



Čempionatas bus vykdomas 3 etapais:
1. I etapas – varžybos grupėse:
30 komandų suskirstytos į 6 divizionus, kurie priklauso 2 skirtingoms konferencijoms
(Rytų ir Vakarų) po 5 komandas savo divizione sužais viena kiekviena su kiekviena
tokia tvarka:
I varžybų diena (2017 kovo 4-5 d.)
Visos vieno diviziono komandos rungtyniaus tą pačią dieną toje pačioje salėje.
II varžybų diena (2017 m. kovo 18-19 d.)
Visos vieno diviziono komandos rungtyniaus tą pačią dieną toje pačioje salėje.
Po pirmojo etapo po 2 stipriausias diviziono komandas pateks į antrąjį etapą kur su kitų
konferencijos divizionų stipriausiomis komandomis sudarys vieną grupę. Viso bus
sudaryti 2 atkrintamųjų varžybų grupėse pogrupiai - Rytų ir Vakarų.
2. II etapas – atkrintamosios varžybos grupėse
II etapo pradžioje komandos atsineš I etapo taškus iškovotus rungtynėse su savo
diviziono komanda. Toliau komandos rungtyniaus tokia tvarka:
Visos vieno pogrupio komandos rungtyniaus tą pačią dieną, toje pačioje salėje.
II etapas – I varžybų diena (2017 m. balandžio 1-2 d.)
Visos vieno pogrupio komandos rungtyniaus tą pačią dieną, toje pačioje salėje.
II etapas – II varžybų diena (2017 m. balandžio 14-15 d.)
Visos vieno pogrupio komandos rungtyniaus tą pačią dieną, toje pačioje salėje.
Po antrojo etapo į sekantį čempionato etapą pateks po dvi stipriausias pogrupių komandas.
III etapas – pusfinaliai (numatoma 2017 m. balandžio 21 d.)
Pusfinalis 1: Rytų konferencija II vieta – Vakarų konferencija I vieta
Pusfinalis 2: Vakarų konferencija I vieta - Rytų konferencija II vieta
Abejos rungtynės vyks toje pačioje salėje.
IV etapas – Finaliniai susitikimai (numatoma 2017 m. balandžio 22 d.)
Rungtynės dėl 3 vietos: Pusfinalis 1 pralaimėtojai – Pusfinalis 2 pralaimėtojas

Finalas: Pusfinalis 1 laimėtojai – Pusfinalis 2 laimėtojas
Abejos rungtynės vyks toje pačioje salėje.



Taisyklės:



Žaidžiama pagal Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U12 amžiaus grupės čempionato
taisykles.



Rungtynės trunka 4 kėlinius po 8 minučių. Pirmosios kėlinio 6 minutes laikas nestabdomas,
paskutines 2 kiekvieno kėlinio minutes laikas stabdomas.

KITOS SĄLYGOS


Visiems šiuose nuostatuose neaptartiems atvejams galioja Lietuvos moksleivių krepšinio
lygos nuostatai ir kiti LKF norminiai dokumentai.

Priedai: Priedas Nr.1 Komandos paraiška

Priedas Nr.1 Komandos paraiška

Krepšinio mokykla _____________________________________________________

NBA Komanda; ________________________________________________________

Nr.

Vardas Pavardė

Gimimo
data

Ūgis

Pozicija

Treneris:

Direktorius:

__________________
(parašas)

Pastaba: Word formato failą atsiųsti m.rackauskas@lbbf.lt

