PATVIRTINTA
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos
direktoriaus
2021 m. lapkričio d. įsakymu Nr. V2021-2022 M. SEZONO ŠIAULIŲ RAJONO VYRŲ MĖGĖJŲ KREPŠINIO LYGOS
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Lygos tikslas – išaiškinti pajėgiausias Šiaulių rajono vyrų mėgėjų krepšinio komandas.
2. Lygos uždaviniai:
2.1. populiarinti krepšinio sporto šaką rajone;
2.2. skatinti rajono gyventojus užsiiminėti kūno kultūra ir sportu;
2.3. propaguoti kilnų elgesį sporte;
2.4. puoselėti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp rajone veikiančių sporto klubų.
II. DALYVIAI
3. Šiaulių rajono vyrų mėgėjų krepšinio lygoje dalyvauja sporto klubai, mokyklos ir kitos
susibūrusios komandos. Žaidėjai atstovauja tik vienai komandai.
4. Draudžiama dalyvauti šių lygų žaidėjams: Lietuvos krepšinio lyga, Nacionalinė krepšinio
lyga. Iš regionų krepšinio ir studentų krepšinio lygų komandoje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2
žaidėjai. Ši nuostata netaikoma bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų auklėtiniams.
Jei žaidėjas pažeidžia 4 punktą, komandai skiriama 20 Eur bauda, įskaitomas pralaimėjimas
0:20, o žaidėjas diskvalifikuojamas iki sezono pabaigos.
III. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS, INFORMACIJA
5. Komandų vadovų pasitarimas įvyks 2021 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienį, 18.00 val.
Kuršėnų sporto mokykloje (Liepų alėjos g. 15, Kuršėnai).
6. Iki 2021 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienio, 18.00 val. adresu Liepų alėjos g. 15, Kuršėnai
(Kuršėnų sporto mokykla), komandų vadovai turi pristatyti varžybų organizatoriams komandinę
paraišką (originalą) elektroniniu paštu daugromas@gmail.com. Iki šios datos papildomai atsiųsti
paraišką elektroniniu paštu daugromas@gmail.com . Vardinė paraiška (nustatyta organizatorių
forma) turi būti vizuota sveikatos priežiūros specialisto, gydytojo (žaidėjas, turintis 18 metų, už
savo sveikatą gali atsakyti pats).
7. Paraiškoje reikia nurodyti:
a) komandos vadovą ir trenerį;
b) komandos pavadinimą;
c) žaidėjų vardus, pavardes;
d) žaidėjų pilnas gimimo datas (pvz.: 1990-01-01);
e) komandos teisėjo, medicinos personalo, sekretoriaus ir laikininko vardą ir pavardę.
8. Lygoje galima registruoti iki 15 žaidėjų, rungtynėms registruojama 12 žaidėjų.
9. Registracija vyksta iki 2021 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienio, 18.00 val. Papildoma
žaidėjų registracija galima iki reguliariojo sezono vidurio (50% sužaistų reguliariojo sezono
varžybų), tačiau žaidėjų perėjimai iš vienos komandos į kitą draudžiami. Registruojant 1 papildomą
žaidėją organizaciniam komitetui turi būti sumokėtas 30 Eur mokestis ir negali būti viršytas 15
žaidėjų limitas komandai. Jei komandoje žaidžia neregistruotas žaidėjas, komandai įskaitomas
techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 20 Eur bauda.
Komanda, tvarkaraštyje įrašyta pirmąja, vilki šviesią aprangą, antrąja – tamsią (esant
nesutarimams visus klausimus sprendžia rungtynių vyriausiasis teisėjas).
10. Žaisti rungtynes komanda gali tik su organizatorių patvirtinta paraiška. Jei komanda

pirmą kartą neatvyksta į rungtynes, jai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20, jei antrą – komanda
šalinama iš lygos.
11. Visa informacija apie lygos organizavimą skelbiama www.srsm.lt, www.siauliuraj.lt,
www.kursenai.lt, Kuršėnų sporto mokyklos Facebook paskyroje.
IV. LYGOS VYKDYMO SISTEMA, TEISĖJAVIMAS
12. Lygos varžybų vykdymo sistema priklauso nuo komandų skaičiaus, bet visada vyksta 2
etapais (reguliarusis sezonas ir atkrintamosios varžybos). Lygos varžybų vykdymo sistemą nustato
lygos organizacinis komitetas.
13. I-ame etape visos komandos žaidžia 2 ratų sistema turais. Kiek bus vykdoma ratų,
paaiškės po komandų registracijos ir priklausys nuo jų skaičiaus. Komandų eiliškumas turnyrinėje
lentelėje nustatomas burtais.
14. I-ojo etapo varžybose komandai už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, už
pralaimėtas – 1 taškas (įskaitant pralaimėjimą išbaudavus), už neatvykimą – 0 taškų. Neatvykus
antrą kartą – komanda šalinama iš lygos.
15. Komandų klasifikavimas I-ojo etapo varžybose:
15.1. pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose;
15.2. dviem komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jų tarpusavio
susitikimo nugalėtojui;
15.3. surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė suteikiama
komandai, turinčiai daugiausia laimėjimų tarpusavio susitikimuose;
15.4. jei laimėjimų skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal įmestų taškų skirtumą, išvestą
tarp komandų, turinčių lygiai taškų tarpusavio susitikimuose;
15.5. jei visi rodikliai vienodi, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą
įmestų ir praleistų taškų skirtumą.
16. I-ame etape rungtyniavusios visos komandos varžosi II-ojo etapo (atkrintamosiose)
varžybose.
17. Po reguliariojo sezono 50% sužaistų rungtynių organizuojamas Šiaulių rajono mero
taurės krepšinio turnyras, kuriame dalyvauja visos komandos.
18. Atkrintamųjų varžybų etapo poros paaiškėja pasibaigus reguliariajam sezonui. Poroje
nugalėtoja tampa komanda, kuri laimi 2 rungtynes.
19. Finalo ketverto varžybos vyks Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos sporto salėje.
Žaidžiamos 1 rungtynės. Laimėtojai patenka į finalą, pralaimėjusieji – į varžybas dėl 3 vietos.
Rungtynėms teisėjauja lygos organizatorių paskirti teisėjai.
20. Varžybose dėl 3 vietos ir finale žaidžiamos 1 rungtynės.
21. Komandos, po atkrintamųjų varžybų užėmusios 1-3 vietas, tampa 2021-2022 metų
Šiaulių rajono vyrų mėgėjų krepšinio lygos prizininkėmis.
22. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti šią sistemą, jeigu ji nepasiteisina ir netinka
registruotų komandų skaičiui.
V. VYKDYMO LAIKAS
23. Lyga vykdoma 2021 m. gruodžio – 2022 m. balandžio mėnesiais.
24. Jeigu toje pačioje salėje rungtynių laikas sutampa su kitais renginiais, lygos vyriausiasis
teisėjas gali pakeisti rungtynių laiką. Norint pakeisti varžybų laiką, reikia prieš 48 val. susitarti su
varžovu ir informuoti vyr. teisėją.

VI. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

25. Šiaulių rajono vyrų mėgėjų krepšinio lygos varžybas organizuoja Šiaulių rajono Kuršėnų
sporto mokykla.
26. Lyga vykdoma pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles ir šiuos nuostatus.
27. Lygos vyriausiasis teisėjas – Romualdas Juodis.
28. Lygos vyriausioji sekretorė – Sigita Balčiūnienė.
29. Varžybų vyriausiasis teisėjas gali priimti sprendimus, nenumatytais oficialiose FIBA
krepšinio taisyklėse ir šiuose nuostatuose atvejais. Esant būtinybei, kreipiasi į Šiaulių rajono
Kuršėnų sporto mokyklos administraciją.
30. Priimanti komanda atsako už varžybų vietos paruošimą, privalo užtikrinti dalyvių
saugumą ir viešąją tvarką renginio metu bei normalias (aikštelė, rūbinė, dušai, apšvietimas,
šildymas ir t. t.) rungtynių sąlygas.
31. Salėje, kurioje vyksta varžybos, privalo veikti elektroninė švieslentė, kuri turi rodyti
rezultatą ir laiką.
32. Komanda, neturinti salės, visas varžybas žaidžia išvykose ir apmoka varžybų
aptarnavimo išlaidas.
VII. FINANSINIAI ATSISKAITYMAI
33. Išlaidas, susijusias su I-ojo etapo varžybų organizavimu (2 aikštės teisėjai ir medicinos
personalas, sekretorius, laikininkas) padengia Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla.
34. Išlaidas, susijusias su finalinio ketverto ir Šiaulių rajono mero taurės krepšinio turnyro
varžybų organizavimu (2 aikštės teisėjai ir medicinos personalas, sekretorius, laikininkas) padengia
Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla.
35. Išlaidas, susijusias su komandų atvykimu į lygos varžybas, padengia komandas
komandiruojančios organizacijos.
VIII. APDOVANOJIMAS
36. Komandos, lygoje užėmusios 1-3 vietas, apdovanojamos ŠRVMKL taurėmis, žaidėjai
(15 dalyvių komandoje), treneris bei vadovas apdovanojami medaliais. Įvairių nominacijų laureatai
gali būti apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.
IX. PROTESTAI IR BAUDOS
37. Jei komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo sprendimas arba koks kitas įvykis
žaidimo metu (prieš ar po rungtynių 1 val.), ji turi elgtis taip: kapitonas pasirašo protokolo langelyje
„kapitono parašas protesto atveju“ arba praneša telefonu 8 682 24257 lygos vyriausiajam teisėjui.
Kad kapitono pareiškimas taptų galiojančiu, būtina šį protestą raštu per 24 val. pateikti Kuršėnų
sporto mokyklai kartu su 20 Eur užstatu, kuris grąžinamas protestą patenkinus. Nepatenkinus
protesto užstatas negrąžinamas ir pervedamas į prizinį fondą. Protestas išnagrinėjamas ne ilgiau, nei
per 5 darbo dienas. Nepateikus piniginio užstato protestas nepriimamas ir nesvarstomas.
38. Žaidėjams, treneriams, vadovams bei kitiems su komanda susijusiems asmenims gali
būti taikomos nuobaudos, jeigu apie šių asmenų netinkamą elgesį rungtynių metu bei 1 val. prieš ir
po rungtynių 24 val. laikotarpyje lygos vyriausiąjį teisėją raštu informuoja vienas arba abu
rungtynių teisėjai.
39. Komandos atstovui gavus techninę pražangą, komanda privalo sumokėti 5 Eur baudą
varžybų organizatoriams iki kitų rungtynių pradžios. Nesumokėjus baudos, komanda netenka teisės
dalyvauti tolimesnėse varžybose.
40. Žaidėjui (treneriui) gavus diskvalifikacinę pražangą, komanda sumoka 15 Eur baudą
varžybų organizatoriams kartu su tų varžybų protokolu ir žaidėjas (treneris) praleidžia vienerias
rungtynes. Nesumokėjus baudos, komanda netenka teisės dalyvauti tolimesnėse varžybose.

X. APELIACINĖ KOMISIJA
41. Už visus atvejus, nenumatytus šiuose nuostatuose ir oficialiose FIBA krepšinio
taisyklėse, nuobaudų taikymą sprendžia apeliacinė komisija, kurią sudaro:
41.1. Romualdas Juodis – lygos vyriausiasis teisėjas.
41.2. Rimantas Čeponis – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vyriausiasis specialistas.
41.3. Ilona Vaičiulienė – Kuršėnų Sporto mokyklos direktorė.
41.4. Konfliktuojančių pusių komandų vadovai (treneriai) (po 1).
______________________

Romualdas Juodis, telef. 8 682 24257, el. p. daugromas@gmail.com

