
 

 

                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

                                                                                        2018 m. lapkričio  d. įsakymu Nr. 

                                                                                        5 priedas  

 
ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO 

METŲ ŽAIDYNIŲ KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ KREPŠINIO 3X3 VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 
 

1. Varžybos vykdomos 2019 m. sausio 8 d.  

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

3. Varžybų laikas - 9.30 val. 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

4. Varžybose dalyvauja Šilalės rajono kaimo vietovių mokyklų mokiniai. 

5. Dalyvių amžius - 2002 m. gim. ir jaunesni.  

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

žaidėjai. Mokykla varžybose gali registruoti po vieną komandą. 

7. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

7.1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (mergaičių, berniukų); 

7.2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (mergaičių, berniukų); 

7.3. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (berniukų); 

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

7.5. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla (berniukų); 

7.6. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (mergaičių, berniukų). 
 

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. 

12. Rungtynėms prasidėjus, pirmojo ginčo atveju kamuolys atitenka rungtynes gynyboje 

pradėjusiai komandai, tolesniais atvejais - paeiliui. 

13. Keitimų skaičius neribojamas. Keitimai vykdomi kamuoliui esant užribyje arba vienai 

iš komandų pelnius taškus ir tik iš anksto pranešus aikštės teisėjui ir jam leidus. Keitimo metu 

kamuolį turi teisėjas.  

14. Už taiklų metimą – 1 taškas, už metimą iš už 6,75 m linijos – 2 taškai. Vienai 

komandai pelnius taškus, kamuolys atitenka varžovų komandai.  

15. Nauja ataka pradedama iš už tritaškio metimo linijos.  

16. Jeigu po netaiklaus metimo kamuolį atkovoja puolusi komanda, ji toliau kartoja 

metimą, jeigu atsikovoja besiginanti komanda turi išsivaryti už dviejų taškų metimo zoną žyminčios 

linijos, atlikti 1 perdavimą komandos draugui.  

17. Besiginančiai komandai, po varžovo metimo atkovojus arba po varžovo perdavimo 

perėmus kamuolį, būtina jį išvaryti arba perduoti savo komandos žaidėjui už 6,75 m. linijos. Tik 

tada prasideda nauja ataka.  
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18. Metimas įskaitomas, jei kamuolį atakos metu palietė bent 1 komandos žaidėjas, ir 

kamuolys buvo išmestas iš už 6,75 m linijos. 

19. Puolančiai komandai pelnius taškus arba pažeidus taisykles (žingsniai, neteisingas 

kamuolio varymas, kamuolio išleidimas už aikštelės ribų, 3 ir 5 sekundės, pražangos puolime ir t.t.) 

kamuolys atitenka varžovų komandai, kuri turi ataką pradėti iš už tritaškio metimo linijos, bet 

kurioje aikštės vietoje. 

20. Už pražangą metimo metu skiriamas vienas (1) baudos metimas. Jei prasižengta už 

6,75 m linijos, skiriami du (2) baudos metimai. 

21. Už nesportinę ar techninę pražangą skiriamas vienas (1) baudos metimas, po metimo 

kamuolys lieka baudą metusiai komandai.  

22. Už technines ir nesportines pražangas komanda baudžiama du (2) kartus. Komandai 

gavus trečią (3) techninę ar nesportinę pražangą, rungtynės nutraukiamos ir komandai įskaitomas 

„pralaimėjimas išsibaudavus“. 

23. Komandai prasižengus daugiau nei 6 kartus, už 7, 8, 9 komandines pražangas skiriami 

1 baudos metimas. Komandų pražangas registruoja sekretoriatas.  

24. Jei prasižengus ir teisėjui paskyrus baudos metimą (-us), baigiasi rungtynėms skirtas 

laikas, metimas(-ai) atliekamas(-i) pasibaigus rungtynėms. 

25. Po netaiklaus baudos metimo, kovojama dėl atšokusio kamuolio, žaidėjas turi 

išsivaryti už 6,75 m. linijos, tačiau perdavimas nėra būtinas, tačiau jei baudos metimas įkrito, 

privalomas už 6,75 m. linijos perdavimas kitam žaidėjui. 

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

27. Komanda iki rungtynių laiko pabaigos surinkusi 21 tašką skelbiama nugalėtoja. Ši 

taisyklė galioja tik tuo atveju, jeigu rungtynėse neprireikia pratęsimo. 

28. Jeigu nustatytas rungtynių laikas baigiasi lygiosiomis, tuomet rungtynės pratęsiamos, 

žaidžiamas pratęsimas. Komanda, kuri pratęsimo metu pirmoji pelno du (2) taškus skelbiama 

rungtynių nugalėtoja. 

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

rungtynes – 0 taškų. 

              30. Berniukų ir mergaičių komandos, laimėjusios I-ąs vietas, patenka į kitą etapą. 

              30.1. Mergaičių ir berniukų tarpzoninės varžybos vyks 2019 m. sausio 10/11/12 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. 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.  

34. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami įskaitiniai 

taškai: 

35.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų; 

35.2. laimėjus I-ąją vietą skiriama 3 taškai, laimėjus II-ąją vietą skiriami 2 taškai, laimėjus 

III-ąją vietą skiriamas 1 taškas. 

35.3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas –10 taškų.  

 

______________________ 


