
 

 

                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2019 m. lapkričio  d. įsakymu Nr.  

 
2019-2020 M.M. ŠILALĖS RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO 3X3 VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

1. Varžybos vykdomos 2020 m. sausio 7 d.  

2. Varžybų vieta - Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija. 

3. Varžybų laikas - 9.30 val. 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Dalyvių amžius - 2004 m. gim. ir jaunesni.  

6. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

6.1. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (mergaičių, berniukų kom.); 

6.2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (berniukų kom.); 

6.3. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija (berniukų kom.) 

7. Dalyvių amžius – 2003 m. gim. ir jaun. (kaimo vietovių mokyklos). 

8. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

8.1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (berniukų kom.); 

8.2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (berniukų kom.); 

8.3. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (berniukų kom.); 

8.4. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (mergaičių, berniukų kom.); 

8.5. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla (berniukų kom.); 

8.6. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (mergaičių kom.). 

9. Paraiškoje registruojami - 4 žaidėjai ir 1 mokytojas, vienose rungtynėse gali dalyvauti 4 

žaidėjai.  

 

III SKYRIUS 

VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

7. Komandą sudaro 3 aikštės žaidėjai ir 1 atsarginis. 

8. Žaidžiama 3 prieš 3 vienoje krepšinio aikštelės pusėje į vieną krepšį. 

9. Rungtynių trukmė – 10 min. nestabdomo laiko. 

10. Varžybų vykdymo sistema priklausys nuo varžybose dalyvaujančių komandų 

skaičiaus. 

11. Rungtynes pradedanti komanda išaiškinama burtų keliu. Tai atlieka aikštės teisėjas. 

Metant monetą nustatoma, kuri komanda rungtynes pradės su kamuoliu. Komanda laimėjusi burtu 

gali pasirinkti ar kamuolį turės rungtynių pradžioje, ar pradės su kamuoliu pratęsimą. Komandos 

kiekvienai atakai skiriama 12 s – tai kontroliuoja aikštės teisėjas. 

12. Taškų skaičiavimas: 

12.1. Kiekvienas metimas atliktas iš dvitaškio zonos – 1 taškas; 

12.2. Kiekvienas metimas atliktas iš tritaškio zonos – 2 taškai; 

12.3. Pataikytas baudos metimas vertinamas 1 tašku. 

13. Žaidimo laikas ir rungtynių rezultatas: 

13.1. Įprastą rungtynių laiką sudaro vienas 10 minučių trukmės kėlinys. Rungtynių 

laikrodis turi būti sustabdytas kai kamuolys yra nežaidžiamas ir vykdant baudos metimus; 

13.2. Jeigu komanda dar nesibaigus rungtynių laikui pelno 21 tašką arba daugiau, 

rungtynės nutraukiamos ir ši komanda tampa nugalėtoja; 
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13.3. Jeigu pasibaigus rungtynių laikui rezultatas yra lygus, žaidžiamas pratęsimas. Tarp 

rungtynių pabaigos ir pratęsimo turi būti 1 minutės pertrauka. Komanda pirmoji pratęsime pelniusi 

du (2) taškus laimi rungtynes.  

14. Pražangos ir baudų metimai: 

14.1. Komandinių pražangų limitas – 6 pražangos. Asmeninės žaidėjų pražangos 

neskaičiuojamos, išskyrus jei žaidėjas 2 nesportines pražangas (negalioja techninėms pražangoms) 

turi būti diskvalifikuotas; 

14.2. Jeigu pražanga užfiksuota metimo metu, tačiau metimas nėra taiklus, puolėjas įgyja 

teisę mesti 1 arba 2 baudos metimus. Jeigu metimas buvo mestas iš 1 taško zonos – 1 metimą, jeigu 

buvo mesta iš 2 taškų zonos – 2 metimus. 

14.3. Jeigu pražanga užfiksuota metimo metu ir metimas yra taiklus, puolėjas įgyja teisę 

mesti 1 papildomą baudos metimą; 

14.4. Nesportinės ir diskvalifikacinės pražangos yra verto 2 komandinių pražangų. Pirmoji 

žaidėjo nesportinė pražanga yra baudžiama 2 baudos metimais be kamuolio valdymo. Visos 

diskvalifikacinės pražangos (įskaitant už antrąją žaidėjo nesportinę pražangą) visada yra 

baudžiamos 2 baudos metimais ir kamuolio valdymu; 

14.5. 7, 8 ir 9 komandinės pražangos visada yra baudžiamos 2 baudos metimais. 10 ir 

kitos pražangos baudžiamos 2 baudos metimais ir kamuolio valdymu; 

14.6. Visos techninės pražangos visada yra baudžiamos 1 baudos metimu. Po baudos 

metimo žaidimas turi būti tęsiamos tokia tvarka: 

- jeigu techninė pražanga skirta besiginančiai komandai, puolančiai komandai turi būti 

suteikiamas naujas 12 sekundžių laikas; 

- jeigu techninė pražanga skirta puolančiai komandai, atakos laiko skaičiavimas turi būti 

tęsiamas nuo to momento kai žaidimas buvo sustabdytas. 

15. Kaip žaidžiama su kamuoliu; 

15.1. Po kiekvieno taiklaus metimo arba taiklaus paskutinio baudos metimo (kai 

papildomai nėra paskirtas kamuolio valdymas): 

- komandos, kuri nepelnė taškų žaidėjas turi išsivaryti arba perduoti kamuolį iš puslankio 

zonos esančios po krepšius (ne iš už galinės linijos) į plota esantį išorinėje dviejų taškų metimo 

linijos dalyje; 

- besiginanti komanda neturi teisės žaisti kamuolį puslankio zonoje po krepšiu. 

15.2. Po kiekvieno netaiklaus metimo arba netaiklaus paskutinio baudos metimo ( kai 

papildomai nėra paskirtas kamuolio valdymas): 

- jeigu puolanti komanda atkovojo kamuolį, ji gali atakuoti krepšį neišsivariusi kamuolio į 

plota esantį išorinėje dviejų taškų metimo linijos dalyje; 

- jeigu besiginanti komanda atkovojo kamuolį, ji privalo jį grąžinti į plotą esantį išorinėje 

dviejų taškų metimo linijos dalyje (išvarydama arba perduodama). 

15.3. Jeigu besiginanti komanda perima kamuolį arba blokuoja metimą, ji privalo jį 

grąžinti į plotą esantį išorinėje dviejų taškų metimo linijos dalyje (išvarydama arba perduodama). 

15.4. Situacijoje kai žaidimas buvo sustabdytas ir kamuolys tapo nežaidžiamas, žaidimas 

turi būti tęsiamas atliekant apsikeitimą kamuoliu. Apsikeitimas kamuoliu ( tarp gynėjo ir puolėjo) 

atliekamas už dviejų taškų metimo linijos, per vidurį. 

15.5. Žaidėjas laikoma perėjęs  į plotą esantį išorinėje dviejų taškų metimo linijos dalyje, 

kai nei viena koja nėra vidinėje šios linijos dalyje. 

15.6. Įvykus ginčijamo kamuolio situacijai, kamuolys atitenka besiginančiai komandai. 

16. Žaidimo vilkinimas: 

16.1. Vilkinimas arba tyčinis pasyvus žaidimas laikomas taisyklų pažeidimu. 

16.2. Jeigu aikštelė aprūpinta atakos laikmačiu, puolanti komanda turi atlikti metimą per 

12 sekundžių. Atakos laikmatis turi būti paleistas kai tik kamuolys patenka į puolėjo rankas (esant 

apsikeitimo kamuoliu situacija arba po taiklaus metimo po krepšiu). 
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16.3.Jeigu kamuolys jau buvo išsivarytas į išorinę dviejų taškų metimo linijos dalį ir 

puolėjas vidinėje šios linijos dalyje varosi kamuolį nugara į krepšį arba šonu į krepšį daugiau kaip 5 

sekundes, tai yra laikoma taisyklių pažeidimu. 

16.4. Jeigu aikštelė nėra aprūpinta atakos laikmačiu ir komanda vengia atakuoti į krepšį, 

teisėjas turi skaičiuoti paskutines 5 sekundes taip perspėdamas komandą apie atakos laiko pabaigą. 

17. Žaidėjų keitimas: 

17.1 Bet kuri komanda gali keisti žaidėją, kai kamuolys tampa nepažeidžiamu, keitimą 

galima atlikti prieš apsikeitimą kamuoliu arba prieš baudos metimą. Atsarginis žaidėjas gali įeiti į 

aikštelę, kai aikštės žaidėjas išeina iš aikštės ir atlieka fizinį kontaktą su atsarginiu (pvz. sumuša 

delnais). Keitimai atliekami už galinės linijos, priešais krepšį, keitimai atliekami be teisėjų ir 

sekretoriato dalyvavimo.. 

18. Minutės pertraukėlė: 

18.1. Kiekviena komanda turi teisę į 1 minutės pertraukėlę. Bet kuris aikštės žaidėjas ar 

atsarginis gali prašyti minutės pertraukėlės kamuoliui tapus nežaidžiamu. 

18.2. Visos minutės pertraukėlės turi būti 30 sekundžių trukmės. 

19. Rungtynių rezultatą fiksuoja ir iškylančius neaiškumus sprendžia aikštelės teisėjas. 

20. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, neatvykus į 

rungtynes – 0 taškų. 

               21. Berniukų ir mergaičių komandos laimėjusios I-ąsias vietas, patenka į kitą etapą. 

               22. 2004 m. gim. ir jaun. zoninės varžybos vyks 2020 m. balandžio 23/24/25 Raseinių r. 

tel. 861457752. 

               23. 2003 m. gim. ir jaun. tarpzoninės varžybos vyks 2020 m. sausio 09/10/11 d. Šilalės r. 

              

IV SKYRIUS 

 PARAIŠKOS 

31. Į varžybas atvykdamos komandos vyr. teisėjui pateikia mokyklos direktoriaus 

patvirtintą ir sveikatos specialisto vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė. Pažymi 

paraiškoje, kad visi komandos nariai (vaikai) turi tėvų leidimus, varžybų metu būti filmuojami, 

fotografuojami ir neprieštarauja, jog varžybų organizatoriai nuotraukas ar veido medžiagą naudotų 

LMŽ populiarinimo tikslais. Neturinčius leidimo pažymėti paraiškoje. Kartu pateikiami mokinių 

pažymėjimai su nuotraukomis.  

 

V SKYRIUS 

PASTABOS 

32. Varžybas organizuojanti mokykla, ne vėliau kaip savaitę iki varžybų, pateikia 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

33. Mokyklos, kurių sporto salėse bus vykdomos varžybos, priima atvykstančias 

komandas, rūpinasi sporto sale, varžyboms reikalingu inventoriumi ir t.t.  

______________________ 


