
 
 

VAIKŲ U12 BERNIUKŲ (gim.2005 m. ir jaunesnių)  

KREPŠINIO ČEMPIONATAS  

„PIRMASIS IŠŠŪKIS“ 

 

I ETAPAS 

VARŽYBOS POGRUPIUOSE 

 

 Komandos, suskirstytos teritoriniu principu į 8 pogrupius  

(„A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“ ir „H“),  

žaidžiama 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  E4 – A1 

2 pora  E3 – A2 

3 pora  A3 – E2 

4 pora  A4 – E1 

5 pora  F4 – D1 

6 pora  F3 – D2 

7 pora  D3 – F2 

8 pora  D4 – F1 

 

9 pora   G4 – B1 

10 pora  G3 – B2 

11 pora  B3 – G2 

12 pora  B4 – G1 

13 pora  H4 – C1 

14 pora  H3 – C2 

15 pora  C3 – H2 

16 pora  C4 – H1 

 

Poroje žaidžiamos dvejos rungtynės (namuose ir išvykoje). Komanda, poroje nurodyta pirmąja, 

pirmąsias 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.  

 

IV ETAPAS 

 

17 pora I3 – L4 

18 pora K3 – J4 

 

19 pora L3 – I4 

20 pora 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 I1 – L2 (F1) 

22 pora K1 – J2 (F2) 

 

23 pora L1 – I2 (F3) 

24 pora J1 – K2 (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  

 

Rungtynės dėl 3 vietos 

27 pora     25 poros pralaimėtojas – 26 poros pralaimėtojas 

 

Finalas 

28 pora      25 poros laimėtojas – 26 poros laimėtojas 

 


