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5X5 KREPŠINIO TURNYRO „NAKTINIS KREPŠINIS ANYKŠČIUOSE“ NUOSTATAI 
  

1. Varžybų tikslai ir uždaviniai 

1.1. Populiarinti mėgėjų krepšinį Anykščių mieste. 

1.2. Prisidėti prie masinio sporto visiems plėtojimo Lietuvoje.  

1.3. Skatinti sportinę veiklą ir fizinį aktyvumą jaunimo tarpe.  

  

2. Varžybų dalyviai 

2.1. Turnyre negali  žaisti LKL, NKL ir užsienio profesionalių komandų žaidėjai, 2018 – 2019 m. 

sezone buvę įtraukti į šių komandų paraiškas ir sužaidę nors vienas oficialias rungtynes (įrašyti į 

rungtynių protokolą). 

2.2. Varžybose gali dalyvauti ne jaunesni, negu 16 m. asmenys.  

 

3. Varžybų dalyviai už savo sveikatą atsako patys 

 

4. Varžybų vieta ir laikas 

4.1. Turnyras vyks rugsėjo 21 d. (šeštadienis) 20:00 val. Anykščių miesto parke. Trukmė ~5 val.  

4.2. Esant prastoms oro sąlygoms, varžybos gali būti perkeliamos į „Nykščio namų“ krepšinio 

areną (Liudiškių g. 18, Anykščiai). 

 

5. Varžybų organizatoriai ir vykdytojai 

5.1. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 

 

6. Komandų registracija 

6.1. Maksimalus dalyvių skaičius komandoje – 9. 

6.2. Pateikus suklastotus dokumentus ar varžybų metu žaidžiant neregistruotiems žaidėjams, 

komanda diskvalifikuojama. 

6.3. Komandų registracija vykdoma atsiuntus vardinę paraišką elektroniniu paštu: 

gaudvinas.sniaukstas@akksc.lt iki š. m. rugsėjo 20 d. 15:00 val.  

6.4. Organizatoriai  turi teisę pratęsti registraciją savo nuožiūra. 

6.5. Komandos pavadinime negali būti necenzūrinių žodžių, jų trumpinių ar įžeidžiančių frazių.  

6.6. Komandų skaičius ribotas. 

 

7. Varžybų taisyklės 

7.1. Turnyro metu galioja „Oficialios FIBA krepšinio taisyklės”. 

7.2. Dalyviai varžybų metu privalo vilkėti vienodos spalvos aprangą.     

  

8. Komandos  

8.1. Kiekvieną komandą sudaro penki žaidėjai (gali būti registruojami keturi atsarginiai žaidėjai). 

8.2. Visos komandos ir jų žaidėjai turi būti užsiregistravę pas varžybų organizatorius. 
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8.3. Komandos kapitonas privalo komandos narius supažindinti su varžybų tvarkos nuostatais ir                                       

taisyklėmis. 

8.4. Rungtynės pradedamos esant penkiems kiekvienos komandos žaidėjams.  

8.5. Varžybų organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti žaidėjus ar komandas, jeigu: žaidžia 

neregistruoti žaidėjai,  falsifikuojami tapatybę  įrodantys dokumentai ar elgiamasi nesportiškai. 

8.6. Visos rungtynės  žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. Jeigu kuri nors komanda būna 

nepasiruošusi žaisti paskirtu laiku,  jai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:20. 

    

9. Varžybos 

9.1. Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 5 – 10 min. apšilimą. 

9.2. Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. Jei nėra kuo pakeisti, 

komanda tęsia rungtynes keturiese. 

9.3. Žaidėjų keitimus galima atlikti po kiekvieno teisėjo švilpuko (teisėjui leidus).  

9.4. Žaidžiami du keliniai po 10 minučių. 

9.5. Antros, trečios vietos laimėtojai apdovanojami medaliais, pirmą vietą užėmusi komanda 

apdovanojama taure ir medaliais.  

9.6. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.  

 

10. Baigiamosios nuostatos 

10.1 Informuojame, kad visuomenės informavimo tikslu renginio metu bus fotografuojama ir 

filmuojama, todėl renginio dalyviai ir žiūrovai gali būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. 

Šio renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai bus skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse 

ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.   


