
 

 

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 lyga ir 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 susijusiais klausimais:  

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga  

Direktorius 

Martynas Račkauskas m.rackauskas@mkl.lt 

 

DALYVIAI IR  VYKDYMO LAIKAS 

 2015/2016 m. čempionate dalyvauja 30 komandų, kurios remiantis Nacionaline krepšinio 

asociacija NBA yra suskirstytos į 6 divizionus po 5 komandas. 

 Dalyvaujančioms komandoms yra suteiktos NBA komandų pavadinimas ir aprangos. 

 Čempionate gali dalyvauti berniukai gimę 2005 m. ir jaunesni ir mergaitės gimusios 2003 

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 12 žaidėjų. 

 Visi čempionate dalyvaujantys žaidėjai privalo turėti sveikatos pažymą, kad gali sportuoti. 

Už žaidėjų sveikatos pažymas atsako komandą deleguojanti krepšinio mokykla. 

http://mkl.lt/nba-jr-lietuva-2/
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 Komandos dalyvaujančios čempionate iki 2015 m. lapkričio 17 d. turi atsiųsti komandos 

paraišką (Priedas nr.1 (word.doc formate) adresu m.rackauskas@mkl.lt ir komandos 

nuotrauką su JR.NBA aprangomis. 

 Kamandos sudėtį atitinkamo amžiaus mergaitėmis galima papildyti iki 2015 m. gruodžio 20 

d. 

 Čempionatas vykdomas 2015 m. lapkričio – 2016 m. vasario mėnesiais. 

 

VYKDYMO SISTEMA IR TAISYKLĖS 

 Čempionatas bus vykdomas 4 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 1 rato sistema tokia tvarka: 

Visos vieno diviziono komandos rungtyniaus tą pačią dieną toje pačioje salėje. 

I varžybų diena (2015 m. lapkričio 21d. arba 22d.) 

Visi divizionai: 1-4; 2-5; 4-3; 5-1 

II varžybų diena (2015 m. gruodžio 5d. arba 6d.) 

Visi divizionai: 1-2; 5-4; 2-3 

III varžybų diena (2015 m. gruodžio 19d. arba 20d.) 

 

Visi divizionai: 5-3; 4-2; 3-1 

 

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 (2015 m. sausio 9d. arba 10 d.) 

Rytų konferencija: SE2 – A1; SE1 – A2; C2-SE1; C1-SE1 

Vakarų konferencija: SW2 – N1; SW1 – NW2; P2 – NW1; P1 – SW1 

 

II etapas – II varžybų diena (2015 m. sausio 23d. arba 24 d.) 

Rytų konferencija: A1 – SE1; C2 – SE2; A2 – C1; C2 – SE1 

Vakarų konferencija: NW1 – SW1; P2 – SW2; NEW2 – P1; P2 – SW1 
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II etapas – II varžybų diena (2015 m. sausio 23d. arba 24 d.) 

Rytų konferencija: SE2 – A2; A1 – C1; A2 – C2; SE2 – C1 

Vakarų konferencija: SW2 – NW2; NW1 – P1; NW2 – P2; SW2 – P1 

Po antrojo etapo į sekantį čempionato etapą pateks po dvi stipriausias pogrupių komandas. 

3. III etapas – pusfinaliai (numatoma 2015 m. vasario 19 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. 

4. IV etapas – Finaliniai susitikimai (numatoma 2015 m. vasario 20 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: 

Komandos, dalyvaujančios čempionate, žaidžia vadovaujantis FIBA tarptautinėmis 

krepšinio taisyklėmis su šiomis išlygomis: 

•  Metant baudas berniukų kamuoliui atitrūkus nuo rankų, baudos metimo liniją 

peržengti galima; 

•  Čempionatuose draudžiama gintis zonine gynyba, („aikšte“), bei naudoti zoninį 

presingą); 

 Čempionatuose draudžiama gintis varžovų aikštės pusėje. 

Pirmą kartą komanda, pažeidusi nuostatas dėl zonine gynybos ar gynybos varžovų aikštės 

pusėje, turi būti įspėta teisėjų. Pažeidimui pasikartojus, komanda baudžiama technine 

pražanga (B). 

 čempionatuose rungtynių metu pasiekus 40 taškų skirtumą: švieslentėje rezultatas 

išjungiamas (nerodomas),  rezultatas protokole toliau neskaičiuojamas – fiksuojamas kaip 

galutinis rezultatas, rungtynės tęsiamos ir užbaigiamos pagal normalų rungtynių eigos 

laiką. 

 Rungtynės trunka 4 kėlinius po 8 minučių. Pirmąsias kėlinio 6 minutes laikas 

nestabdomas, paskutines 2 kiekvieno kėlinio minutes laikas stabdomas.  

 Jeigu rungtynėms prireikia pratęsimo, žaidžiamas pratęsimas, kur pirmos 3 minutes 

laikas nestabdomas, o paskutines dvi minutes laikas stabdomas. 

 Čempionate 1-ąjį kėlinį žaidžia vienas penketukas, 2-ąjį kėlinį – kitas penketukas (1 ir 

2 kėlinukuose turi žaisti skirtingi žaidėjai), 3-iąjį ir 4-ąjį kėlinius leidžiama žaisti visiems 

protokole registruotiems žaidėjams. 



 Čempionate rungtynės pradedamos žaisti, kai komandų sudėtyse yra registruota ir 

rungtynėms ruošiasi ne mažiau 8 žaidėjų. Rungtynes turi pradėti pilnas penketukas. 

 Žaidžiama 5 dydžio kamuoliais. 

 Komandos čempionate privalo rungtyniauti joms skirtais marškinėliai ir vienodais 

šortais, kuriais turi pasirūpinti komanda. Jeigu komandų marškinėlių spalvos sutampa 

komanda tvarkaraštyje nurodyta pirmoji gali rungtyniauti savo uniforma. 

 

VYKDYMO SĄLYGOS 

 Komandų kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos (miestų ar rajonų 

savivaldybių sporto (švietimo) skyriai, krepšinio (sporto) mokyklos ir pan.) 

 Tikslias varžybų vykdymo vietas ir laiką bendradarbiaudami su čempionate 

dalyvaujančiomis mokyklomis nustato organizatoriai. 

 Organizatoriai apmoka teisėjų (2 aikštės teisėjai) paslaugas ir sekretoriato (2 darbuotojai) 

paslaugas. 

 Mokyklos organizuojančios varžybas turi pasirūpinti turnyro nuotraukomis ir pateikti jas 

organizatoriams. 

 Mokyklos organizuojančios varžybas turi pasirūpinti salės švara, veikiančia švieslente, 

veikiančia garso sistema, rūbinėmis komandoms. Esant poreikiui pasirūpinti atskira rūbine 

mergaitėms. 

 Užtikrinti čempionato varžybų propagavimą ir anonsavimą, panaudojant savo ir 

organizatorių pateiktas vėliavas, afišas, plakatus, reklaminius stendus bei kitą vaizdinę 

medžiagą; 

 Užtikrinti kvalifikuoto sekretoriato darbą rungtynių metu; 

 Užtikrinti kvalifikuoto medicinos bei techninio personalo darbą rungtynių metu; 

 Sutikti atvykusią komandą ir teisėjus; 

 Rungtynėms paruošti sporto sales, persirengimo kambarius, dušus; 

 Užtikrinti viešąją tvarką aikštelėje, žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu bei joms 

pasibaigus; 

 Užtikrinti visų varžybų dalyvių saugumą bei jų asmeninių daiktų apsaugą rūbinėse. 

 

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@mkl.lt iki lapkričio 17 d. 
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