
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga 

Situacijų traktavimas, trenerių siųsti video. 2016 12 19. 

1. U12 čempionatas, dvigubinimas 

 

Video:  

Video dvigubinimas U12 

Taisyklių pažeidimas:  

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: 

• Jei besiginanti komanda pažeisdama dvigubos gynybos taisyklę perėmė kamuolį iš puolančios 

komandos, kamuolys grąžinamas valdyti puolusiai komandai ir skiriamas naujas 24 sek atakos laikas.  

 

• Sankcijos už pažeidimus: 

https://drive.google.com/file/d/0B2KQLwutxiyaUUdiNG9qQm9iTEE/view?usp=sharing


- 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. 

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos komentaras: 

Šioje situacijoje akivaizdžiai du besiginančios komandos žaidėjai dviese dengė puolančios komandos žaidėją 

su kamuoliu. Žaidimas turėjo būti stabdomas ir gynyboje žaidusios komandos treneris turėjo būti įspėtas dėl 

komandos neleistinų veiksmų gynyboje. 

 

2. U13 čempionatas, dvigubinimas 

 
 

Video, dvigubinimas U13 nuo 0-7s. 

 

Pažeidimas:  

• U15, U14, U13 čempionatuose amžiaus grupės čempionatuose draudžiama gintis:  

• zonine gynyba,  

• naudoti zoninį spaudimą 

• naudoti puolėjo dvigubą gynybą. 

 

Galima: 

• Puolėjo dvigubą gynybą galima naudoti tik baudos aikštelės zonoje. 

• Puolėjo dviguba gynyba galima naudoti vykstant užtvarai su kamuoliu (žaidimas 2X2) bet 

kurioje aiktelės vietoje. 

 

Vertinimas: 

Draudžiamos gynybos vertinimo kriterijai: 

- kai vienu metu vieną puolėją dengia du ar daugiau gynėjų (dviguba gynyba); 

https://drive.google.com/file/d/0B2KQLwutxiyaSzVVeUR0XzRDMU0/view?usp=sharing


 

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 („B“). 

 

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos komentaras: 

Šioje situacijoje akivaizdžiai du ir daugiau besiginančios komandos žaidėjų dengė vieną puolančios 

komandos žaidėją su kamuoliu. Žaidimas turėjo būti stabdomas ir gynyboje žaidusios komandos treneris 

turėjo būti įspėtas dėl komandos neleistinų veiksmų gynyboje. 

 

3. U13 čempionatas, zoninė gynyba 

 

\ 

 

Video: U13 zonine gynyba 19-29 s. 

 

Pažeidimas: 

 • U15, U14, U13 čempionatuose amžiaus grupės čempionatuose draudžiama gintis:  

• zonine gynyba,  

• naudoti zoninį spaudimą 

• naudoti puolėjo dvigubą gynybą. 

 

Vertinimas: 

Draudžiamos gynybos vertinimo kriterijai: 

- kai vienu metu vieną puolėją dengia du ar daugiau gynėjų (dviguba gynyba); 

- kai gynėjas, žaidžiantis vidinėje tritaškio metimo zonoje, dengia tam tikrą gynybos zoną, o ne 

asmeniškai puolantį žaidėją. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2KQLwutxiyaSzVVeUR0XzRDMU0/view?usp=sharing


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 („B“). 

 

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos komentaras: 

 

Nors tai U13 berniukų krepšinio čempionato rungtynės ir 3 s. gynyboje taisyklė šiuo atveju 

netaikoma, tačiau akivaizdu, kad nuotraukoje nurodytas gynėjas dengia tam tikrą plotą baudos 

aikštelėje, o ne konkretų puolančios komandos žaidėją. Šiuo atveju turėjo būti stabdomas žaidimas 

ir gynyboje žaidusios komandos treneris turėjo būti įspėtas dėl neleistinų savo komandos veiksmų 

gynyboje. 


