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2019/2020 M. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO 

VARŽYBŲ  NUOSTATAI  

 

 

I. TIKSLAI 

 

1. Išaiškinti stipriausią Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio komandą. 

2. Nustatyti komandų reitingą, suteikiant teisę stipriausioms komandoms atstovauti 

Druskininkų savivaldybę įvairiuose krepšinio čempionatuose, taurės varžybose. 

3. Kūno kultūros ir sporto priemonėmis kiekvienam jaunam žmogui diegti fizinio 

tobulėjimo poreikį, padėti stiprinti sveikatą, įtvirtinti saugią, sveiką ir turiningą gyvenseną, kuri 

sudarytų palankias sąlygas fiziniam, dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam ugdymui. 

4. Propaguoti krepšinio, kaip vienos populiariausių sporto šakų, patirtį ir pasiekimus.  

5. Skatinti jaunimą sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir 

fiziniu tobulinimusi, stiprinti nusiteikimą ir gebėjimą sieti mokymąsi, poilsį su fiziniu aktyvumu. 

6. Rūpintis savivaldybės bendruomenės naujų fizinio aktyvumo formų ir sporto 

pasiekimų sklaida formuojant teigiamą tėvų ir visuomenės požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, siekiant 

visokeriopai skatinti besimokančio jaunimo fizinį aktyvumą, gerinti jų sveikatą ir didinti fizinį 

pajėgumą. 

7. Siekti, kad žiniasklaidos priemonės skelbtų kuo daugiau informacijos, susijusios 

su Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionatu. 

 

II. VADOVAVIMAS 

 

8. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionatą organizuoja ir varžybas vykdo 

Druskininkų sporto centras. 

9. Druskininkų savivaldybės sporto centro administracija yra Druskininkuose, 

M.K.Čiurlionio g. 97-2, Tel/fak. (8 313) 58051, elektroninis paštas: sportas@druskininkai.lt 

 10. Varžybų vyr. teisėjas Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas 

Matkevičius.   

11. Varžybų tvarkaraštis ir rezultatai skelbiami tinklapyje: www.druskininkusc.lt    

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

12. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionate dalyvauja: 

12.1. LR piliečiai, savivaldybės gyventojai pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą 

(Lietuvos Respublikos „Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas“ 1998 m. liepos 2 d. Nr. 

VIII-840, Vilnius; Gyvenamoji vieta - vieta, kur asmuo nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą 

vietą savo asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta. Jeigu asmuo gyvena keliose 

vietose, jo gyvenamąja vieta yra laikoma ta vieta, su kuria jis yra labiausiai susijęs (kur yra asmens 

turtas ar pagrindinė turto dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai ir kt.)) arba 

dirbantys, įdarbinti savivaldybėje prieš čempionato vykdymą (nuo 2019-11-10 d.).  

12.2. ne Lietuvos Respublikos piliečiams - leidimas nuolat gyventi ir dirbti Lietuvoje 

(asmuo turi gyventi arba dirbti Druskininkų savivaldybėje). 

12.3. 2005 metų gimimo ir vyresni sportininkai;  

http://www.druskininkusc.lt/
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12.4. asmenys gimę (šiuo metu esančioje Druskininkų savivaldybės teritorijoje), 

tačiau dirbantys ir gyvenantys kituose miestuose; 

12.5. šiuo metu esantys studentai, besimokantys ir gyvenantys kituose miestuose; 

12.6. besimokantieji savivaldybės mokymosi įstaigose mokiniai ir studentai 

(kolegijos) atvykę iš kitų miestų; 

12.7. krepšinio čempionate negali žaisti komandos žaidėjai, kurių deklaruojama 

gyvenamoji vieta yra tuo pačiu adresu (pvz. du ir daugiau komandos žaidėjų deklaravę tą pačią 

gyvenamą vietą);   

12.8. iškilus klausimui dėl varžybų dalyvio darbo vietos, gyvenamosios vietos ar 

gimimo metų, asmuo privalo per 2 darbo dienas pristatyti dokumentus (originalus) Druskininkų 

sporto centrui; 

12.9. dalyvio dokumentus gali tikrinti direktorato narys, čempionato teisėjai, 

sekretoriato darbuotojai ir sporto centro administracijos darbuotojai; 

12.10.  jeigu dalyvio dokumentai neatitinka nuostatų reikalavimų, visos rungtynės 

kuriose jis buvo registruotas anuliuojamos ir užskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20, įskaitant 

pergalę varžovams; 

12.11.  krepšinio čempionate gali žaisti užsienio krepšinio lygose, LKL, NKL, RKL 

2019/2020 m. registruoti žaidėjai (12.1.-12.7.) ir turintys kontraktus su šios lygos komandomis;  

12.12. Druskininkų SC (DSC) krepšinio grupių ugdytiniai, turintys galiojančias 

neformalaus ugdymo sutartis su DSC ir jų tėvais, gali rungtyniauti (DSC) ir kitoje komandoje, 

turintys DSC sutikimą (raštą); 

12.13. iškilusius klausimus dėl čempionato varžybų dalyvių, varžybų vykdymo, 

teisėjavimo, kurie nenumatyti šių varžybų nuostatuose, sprendžia čempionato direktoratas.     

  

IV. PARAIŠKŲ PADAVIMO LAIKAS IR TVARKA 

 

 13. Druskininkų savivaldybės čempionato komandų vadovai (iki I etapo pirmųjų 

rungtynių) pristato varžybų vyr. teisėjui komandos žaidėjams išduotus gydytojo leidimus 

(originalus, forma Nr. 068/a), pasirašytą sporto medicinos gydytojo, o kur nėra - pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekančio šeimos medicinos 

paslaugas teikiančio gydytojo, patvirtintą asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu. 

 14. Komandos vadovas pristato komandos paraišką žaidėjų registravimui: 

14.1.  paraiškoje turi būti įrašyta: žaidėjo pavardė, vardas, gimimo data, žaidėjo 

numeris, komandos kapitonas, komandos vadovas arba treneris;   

14.2. be gydytojo išduoto leidimo (forma Nr. 068/a),  žaidėjams dalyvauti varžybose 

draudžiama; 

14.3. už neteisingų duomenų pateikimą, žaidėjas – diskvalifikuojamas. 

15. Paraiškoje gali būti įrašyta iki 16 žaidėjų pavardžių, 1 komandos treneris arba 

komandos vadovas. 

16. Paraiškoje komandos vadovas arba treneris patvirtina, kad visa paraiškoje 

nurodyta informacija yra teisinga, o komandos nariai yra susipažinę su  nuostatais ir įsipareigoja jų 

laikytis. 

17. Komandos paraiška su žaidėjų pavardėmis yra registruojama sporto centre: 

17.1.  viena kopija saugoma sporto centre, kita išduodama komandai; 

17.2. jeigu rungtynėse žaidžia asmuo neįtrauktas į komandinę paraišką, komandai 

užskaitomas pralaimėjimas 0:20. 
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V. ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS 

 

18. Paraiškos papildymas ir žaidėjų registravimas galimas iki II etapo (atkrintamųjų) 

pirmųjų rungtynių pradžios (prieš rungtynes). 

19. II varžybų etape (atkrintamosiose varžybose) gali dalyvauti naujai užregistruoti 

žaidėjai, kurie komandos sudėtyje dalyvavo ir sužaidė ne mažiau kaip 1 reguliaraus sezono 

rungtynes. 

20. Žaidėjas, sužaidęs vienerias rungtynes registruotoje komandoje negali būti 

registruojamas kitoje komandoje: 

20.1. sąvoka „sužaidęs žaidėjas“ reiškia, kad žaidėjas buvo išėjęs į aikštelę rungtynių 

metu; 

20.2. sportininkas gali rungtyniauti tik už vieną komandą, išskyrus, Druskininkų SC  

krepšinio grupių ugdytinius. 

21. Kiekvienoms čempionato rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų sėdinčių ant 

atsarginių suolelio su sportine apranga ir sportine avalyne: 

21.1. komandos suolo zonoje gali būti į krepšinio protokolą įrašyti žaidėjai, 

komandos treneris, trenerio asistentas ir vadovas. 

 

VI. VADOVAVIMAS RUNGTYNĖMS 

 

   22. Čempionato rungtynėse komandoms gali vadovauti tik asmenys klubo paraiškoje  

įvardinti kaip treneriai ar trenerio asistentai.  

   23. Komandai vadovauti gali ir komandos kapitonas kaip tai apibrėžta oficialiose 

krepšinio taisyklėse: 

   23.1. visi kiti registruoti komandos (administracijos) asmenys yra laikomi komandos 

palydovais ir negali atlikti trenerio ar trenerio asistento funkcijų.  

 

VII. TEISĖJŲ KOLEGIJOS SUDĖTIS 

 

 24. Druskininkų savivaldybės čempionato vyr. teisėjas V. Matkevičius.  

 25. Rungtynėms teisėjus skiria Druskininkų SC.  

26. Rungtynėms teisėjauja du aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas.                                  

27. Atkrintamųjų, pusfinalių ir finalo rungtynių metu gali būti paskirti 3 teisėjai. 

 28. Rungtynių vyr. teisėjas privalo užtikrinti, kad rungtynės prasidėtų nustatytu laiku.  

 29. Aikštės teisėjai ir sekretoriato darbuotojai privalo teisėjauti rungtynėms pagal 

oficialias FIBA taisykles, šių taisyklių interpretavimą, kurį yra nustačiusi FIBA Pasaulinė 

Techninė Komisija ir šiais nuostatais.  

30. Rungtynių vyr. teisėjas bei medicinos personalas leidžia pradėti varžybas tik 

įsitikinę, kad varžybų dalyviai yra sveiki ir nepaveikti alkoholio, bei kitų narkotinių medžiagų. 

 

VIII. RUNGTYNIŲ DATA IR LAIKAS 

 

   31. Rungtynių vyriausiajam teisėjui nurodžius, komandos turi nedelsiant pradėti 

rungtynes.  

   32. Komandos atsisakymas pradėti rungtynes ar laiko vilkinimas vertinamas kaip 

neatvykimas į rungtynes ir komanda yra baudžiama pralaimėjimu, dėl teisės žaisti netekimo su 

visomis iš to sekančiomis drausminėmis sankcijomis: 

32.1. rungtynių negalima pradėti, jei vienoje iš komandų nėra penkių žaisti 

pasiruošusių žaidėjų;  

 32.2. jei tuo metu, kai turi prasidėti rungtynės yra mažiau nei penki žaidėjai, komanda 

baudžiama technine pražanga (vėlavimas iki 5 minučių) arba komandai užskaitomas pralaimėjimas 

0:20 (teisės žaisti netekimas): 
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  32.3. jeigu komanda (žaidėjai) pakartotinai vėluoja, komanda diskvalifikuojama iš 

krepšinio čempionato. 

   33. Jei dėl netinkamo sirgalių elgesio ar kitų veiksmų, teisėjai negali tęsti darbo ar 

kyla grėsmė jų saugumui, rungtynės gali būti nutraukiamos: 

   33.1. tokiu atveju, vyr. teisėjas krepšinio čempionato direktoratui privalo pateikti 

oficialų pranešimą, paaiškinantį rungtynių nutraukimo priežastis bei patvirtinti nutrauktų rungtynių 

nutartį.  

 

IX. MEDICININIS APRŪPINIMAS 

 

34. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato rungtynių metu budi medicinos 

darbuotojas. 

35. Draudžiama pradėti varžybas, kai jose nebudi medicinos darbuotojas. 

36. Medicinos darbuotojas leidžia pradėti varžybas tik įsitikinęs, kad varžybų 

dalyviai yra sveiki ir nepaveikti alkoholio, bei kitų narkotinių medžiagų. 

 

X. ŽAIDĖJŲ  APRANGA 

 

 37. Komandos žaidėjai į aikštelę privalo išbėgti su vienoda sportine apranga, taip pat 

su atsinešta (tvarkinga ir švaria) sportine avalyne, kuri netepa grindų dangos: 

37.1.įėjus į aikštę su nešvaria sportine avalyne ar jos nepasikeitus, žaidėjui 

neleidžiama rungtyniauti; 

37.2. sporto salėse vaikščioti galima tik su sportine avalyne. 

   38. Komandos privalo turėti 2 žaidybinės aprangos komplektus-vieną šviesios 

spalvos, kitą tamsios spalvos. 

   38.1. žaidėjas privalo vilkėti tais numeriais pažymėtus marškinėlius, kurie nurodyti 

komandos paraiškoje; 

 38.2. jeigu žaidėjai prieš rungtynes keičia marškinėlių numerius, būtina pranešti 

rungtynių vyr. teisėjui; 

   38.3. draudžiama rungtyniauti kai ant marškinėlių nėra žaidėjo numerio arba jis 

pažymėtas kreida; 
   38.4. žaidėjas, vilkintis skirtingą aprangą (marškinėlius arba šortus), negali dalyvauti 

rungtynėse. 

   39. Šeimininkų komanda rungtyniauja vilkėdama šviesios spalvos apranga (komanda, 

kuri pirma pažymėta varžybų tvarkaraštyje), o svečių komandos apranga turi aiškiai skirtis, būti 

tamsios spalvos:  

  39.1. Atsakomybė ir drausminamosios sankcijos dėl netinkamos aprangos, kai abi 

komandos vilki šviesias aprangas, tenka svečių komandai (taikoma drausminė sankcija techninis 

pralaimėjimas 0:20). 

   

XI. VARŽYBŲ EIGOS SISTEMA 

 

40. Druskininkų savivaldybės čempionatas vykdomas trimis etapais: 

40.1. I etapas (reguliariame sezone) - komandos žaidžia tarpusavyje vieno rato 

sistema: 

40.2. I ir II kėliniuose laikas stabdomas traumos metu, techninių gedimų metu, 

minutinių pertraukėlių ir baudų metimo metu, taip pat pirmųjų dviejų kėlinių paskutinę kėlinio 

minutę, o III, IV kėlinio metu - laikas stabdomas pagal FIBA taisykles; 

40.3. II etapas (atkrintamosios varžybos) – iš pogrupio patenka 8 komandas 

užėmusios I-VIII vietas pogrupio varžybose;  

40.4.  I vieta – VIII vieta (1 pora, iš vienerių rungtynių); 

40.5. II vieta – VII vieta (2 pora, iš vienerių rungtynių); 
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40.6. III vieta – VI vieta (3 pora, iš dviejų rungtynių); 

40.7. IV vieta – V vieta (4 pora, iš dviejų rungtynių); 

40.8. III etapas (finalinio ketverto varžybos) - išaiškinamas Druskininkų 

savivaldybės krepšinio čempionas, vicečempionas ir 3 vietos laimėtojas; 

40.9. pusfinalio varžybose rungtyniauja komandos II etapo varžybų porų nugalėtojos 

(1 – 4 ir 2 – 3 poros, žaidžiamos dvejos rungtynės);  

40.10. pirmos atkrintamosios (III vieta – VI vieta; IV vieta – V vieta) ir pirmos 

pusfinalio rungtynės gali baigtis lygiosiomis, nežaidžiant komandoms pratęsime; 

40.11. jei skirtumas po antrų rungtynių yra lygus nuliui, antrose rungtynėse 

žaidžiamas (-i) pratęsimas (-ai);  

40.12. atkrintamosiose, pusfinalio ir finalinėse varžybose laikas fiksuojamas ir 

stabdomas pagal FIBA taisykles; 

 40.13. dėl 3-4 vietų žaidžia komandos, pralaimėjusios  pusfinalius (žaidžiamos 

vienerios rungtynės);  

40.14. dėl 1-2 vietų žaidžia komandos, pusfinalių nugalėtojos (žaidžiamos vienerios 

rungtynės); 

40.15. mažajame finale rungtyniauja komandos  pralaimėjusios atkritamasias 

rungtynes (1-4 ir 2–3 poros); 

40.16. laimėjusios žaidžia dėl (5 – 6 vietų), žaidžiamos vienos rungtynės. 

 41. Žaidžiama FIBA atestuotais „MOLTEN“ BGG7 arba BGL7 kamuoliais. 

 42. Sporto salė, kurioje vyks Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionatas, 

patvirtina sporto centro direktorius: 

 42.1. sporto salė privalo atitikti saugumo technikos reikalavimus. 

 

XII. VARŽYBŲ VERTINIMO SISTEMA 

 

43. Varžybų nugalėtojai nustatomi:  

43.1. pagal didžiausią surinktų taškų sumą visose rungtynėse, už pergalę skiriant - 2 

taškus, už pralaimėjimą - 1 tašką, už neatvykimą į rungtynes komandai yra skiriama - 0 taškų 

(įskaitomas pralaimėjimas 0:20); 

43.2. dvejoms komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jų 

tarpusavio susitikimo nugalėtojai; 

43.3. surinkus vienodą taškų skaičių daugiau kaip dviems komandoms, pirmenybė 

suteikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose; 

43.4. jei laimėjimų skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal krepšių santykį, 

išvestą tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose; 

43.5. jei rodikliai sutampa, pirmenybė suteikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą 

krepšių santykį varžybose; 

43.6. jei rodikliai ir toliau sutampa pagal anksčiau nurodytus kriterijus (43.3, 43.4, 

43.5) daugiau kaip dviejų komandų, tai komanda kuriai pogrupio varžybose yra įskaitytas 

pralaimėjimas 0:20, dėl teisės žaisti netekimo, ji tarp komandų surinkusių vienodai taškų 

automatiškai užima paskutinę vietą; 

43.7. jei naudojant anksčiau nurodytus kriterijus, iš didesnio kiekio komandų, 

turinčių vienodai taškų, lieka tik dvi – taikoma 43.2. punkte išdėstyta procedūra; 

43.8. jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais. 

  

 XIII. NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMO TVARKA 

 

44. Pirmos vietos laimėtojas tampa Druskininkų savivaldybės metų čempionu ir įgyja 

teisę atstovauti savivaldybę įvairiose nacionalinėse varžybose. 

45. Komandos užėmusios (1-3 vietos) apdovanojamos sportinėmis taurėmis, o 

komandų žaidėjai (14 žaidėjų) – sportiniais medaliais su krepšinio simbolika. 
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46. Čempionų ir vicečempionų, o taip pat ir 3 vietos apdovanojimai įteikiami 

Druskininkų savivaldybės čempionato uždarymo metu. 

 

XIV. PROTESTŲ PADAVIMO IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

47. Protestus nagrinės Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato direktoratas 

kurį sudaro sporto centro atstovas, teisėjų atstovas ir 3 komandų vadovai, kurie turi balsavimo 

teisę (5 asmenys).  

48. 2019/2020 m. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato direktoratas 

išrinktas vienam krepšinio čempionato sezonui (2019-10-21 d.), komandų vadovų pasitarime.  

49. Direktorato atstovais išrinkti:  

49.1. Vilmantas Matkevičius, Marius Šavelskis ,  dar 3 asmenys: Darius Jančiulis, 

Deividas Šilanskas, Rimantas Rūkštelis. 

50. Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo (vyr. teisėjo ar teisėjo) 

sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, jis turi elgtis taip: 

50.1. įvykus incidentui, kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamu ir 

laikrodis sustabdytas arba pirmosios pasitaikiusios minutės pertraukėlės metu), komandos 

kapitonas arba treneris savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išsako vyresniajam teisėjui; 

50.2. vyresnysis teisėjas turi paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikslinti  

rungtynių protokolą, rezultatą ir žaidimo laiką; 

50.3. jei šis pertraukimas trunka ilgiau nei 30 sekundžių, pretenzijas pareiškusiai 

komandai įskaitoma minutės pertraukėlė, nebent vyresnysis teisėjas pripažins pretenzijas 

pagrįstomis ir nuspręs kitaip. 

51. Jei rungtynėms pasibaigus, komanda tebėra įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė 

jei žalą, kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad jo komanda protestuoja 

rungtynių rezultatą ir pasirašyti rungtynių protokolo langelyje, vadinamame „kapitono parašas 

protesto atveju“.  

52. Detalus protesto motyvas pateikiamas direktoratui arba čempionato varžybų vyr. 

teisėjui per 12 valandų, po pasibaigusių minėtų rungtynių: 

53. Su teisėjavimu susiję protestai yra priimami tik pateikus filmuotą vaizdinę 

medžiagą.  

54. Sprendimą dėl protesto priima Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato 

direktoratas. 

55. Direktoratas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo protesto įteikimo išnagrinėti 

protestą: 

55.1. direktorato sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.  

56. Raštišką direktorato sprendimo variantą rungtynėse dalyvavusių komandų 

vadovai privalo gauti per 3 darbo dienas nuo priimto ir paskelbto sprendimo. 

 

XV. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

57. Druskininkų sporto centras ir čempionato direktoratas turi teisę įspėti ir bausti 

diskvalifikacija komandas, žaidėjus, trenerius ir kitus su varžybose dalyvaujančiomis komandomis 

susijusius asmenis, kurie pažeidė šiuos Nuostatus arba diskredituoja ir žemina čempionato garbę: 

58. Žaidėjai, treneriai ir kiti su komandomis susiję asmenys (sėdintys tribūnose) gali 

būti nubausti, jeigu rungtynių arba ne rungtynių metu vienas ar abu teisėjai 24 valandų laikotarpyje 

Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato direktoratui praneša raštu apie minėtų asmenų 

nuostatų pažeidimus (chuliganišką elgesį).  

59. Už grasinimus, įžeidinėjimus, žeminantį elgesį teisėjų, sekretoriato teisėjų, 

Organizatorių atžvilgiu prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių,  skiriama diskvalifikacija nuo 4 

iki 6 rungtynių.  
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60. Už grasinimus, įžeidinėjimus varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų 

atžvilgiu prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių, skiriama diskvalifikacija nuo 2 iki 4 rungtynių.  

61. Už grasinimus, įžeidinėjimus, provokuojantį ir/ar nepadorų elgesį žiūrovų 

atžvilgiu skiriama diskvalifikacija nuo 2 iki 4 rungtynių.  

62. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę teisėjų, sekretoriato 

teisėjų, Organizatorių sveikatai skiriama diskvalifikacija 6 rungtynėms bei svarstymas dėl asmens 

pašalinimo visam 2019/2020 m. krepšinio čempionatui, ir svarstymas ar leisti dalyvauti kituose 

organizuojamuose Druskininkų savivaldybės renginiuose, čempionatuose, pirmenybėse, taurės 

varžybose. 

         63. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę žaidėjų, trenerių ar 

komandos atstovų sveikatai, skiriama diskvalifikacija 6 rungtynėms. 

                 64. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus, keliančius grėsmę žiūrovų sveikatai skiriama 

diskvalifikacija 5 rungtynėms.  

65. Už teisėjų ir/ar oficialių Organizatorių teisėtų reikalavimų nevykdymą, skiriama 

diskvalifikacija 3 rungtynėms. 

66. Nepagrįsta kritika, vieši grasinimai, įžeidinėjimai, konfidencialios, tikrovės 

neatitinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkiančios 

čempionato/organizatorių interesams, ypač jų reputacijai, platinimas, tokio pobūdžio pasisakymai 

viešojoje erdvėje, prasižengusiam komandos nariui (diskvalifikacija 4 - 6 rungtynėms) arba 

komandai, svarstymas dėl nario/komandos šalinimo visam 2019/2020 m. krepšinio čempionatui. 

67. Kitų dalyvių įžeidinėjimas, menkinimas, nepagrįsta kritika viešuose 

pasisakymuose: 

67.1. kritika laikoma nepagrįsta, jeigu ji platinama nesiėmus priemonių 

konstruktyviai išspręsti situaciją viduje su varžybų organizatoriais, nepateikiant jokių konkrečių 

argumentų, faktų, įrodymų ir/arba platinama neetiškai, prasižengusiam asmeniui skiriama 

diskvalifikacija 4 - 6 rungtynėms. 

68. Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, prasižengusiam 

asmeniui skiriama diskvalifikacija 3 rungtynėms. 

69. Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių 

žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas, prasižengusiam asmeniui diskvalifikacija 4 

rungtynėms. 

70. Už techninę pražangą - diskvalifikacija vienerioms rungtynėms. 

71. Jei žaidėjas diskvalifikuojamas rungtynėse už 2 nesportines arba už 2 technines 

pražangas arba viena nesportinė ir viena techninė, jis baudžiamas - diskvalifikacija trims 

rungtynėms. 

71.1. už techninę, o po to iš karto diskvalifikacinę pražangą baudžiamas - 

diskvalifikacija  ketverioms rungtynėms. 

72. Kai už dvi technines/nesportines pražangas sportininkas diskvalifikuojamas ir 

vėliau nevykdo ar ignoruoja aikštės teisėjo sprendimą: nepalieka atsarginio žaidėjų suolelio, 

neišeina iš sporto salės į savo komandos persirengimo kambarį, toliau užgaulioja aikštės teisėjus ar 

sekretoriato teisėjus,  tuomet technine pražanga yra baudžiamas atsarginis žaidėjų suolelis (B), o 

žaidėjas diskvalifikuojamas 5 rungtynėms. 

72.1. kai technine pražanga baudžiamas atsarginių žaidėjų suolelis arba treneris, 

pražanga įrašoma trenerio langelyje (B arba C), tačiau sekančias dvejas rungtynes praleidžia 

komandos kapitonas arba taikomas 70 nuostatų punktas; 

73. Komandos žaidėjas nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 

nesportines/technines pražangas) baudžiamas - diskvalifikacija keturioms rungtynėms. 

74. Tęsti čempionatą (žaisti kitose varžybose) krepšininkas gali praleidęs tam tikrą 

skaičių rungtynių už gautą nuobaudą:   

74.1. jeigu paaiškėja, kad žaidėjas sužaidė rungtynes nepaisęs nuobaudos (žaidėjas 

buvo išėjęs į aikštelę rungtynių metu), jo komandai tose rungtynėse įskaitomas techninis 

pralaimėjimas 0:20. 
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75. Kai Komanda rungtynių metu palieka aikštę, ignoruoja vyresniojo teisėjo 

raginimą žaisti, savo elgesiu trukdo tęsti rungtynes – bauda varžovų komandai ir įskaitomas 

techninis pralaimėjimas  (0:20): 

75.1. komanda, rungtynių metu palikusi aikštę, diskvalifikacija vienoms rungtynėms, 

užskaitant pralaimėjima (0:20)  

75.2. jei ta pati komanda pakartoja pažeidimą, komanda, direktorato sprendimu gali 

būti šalinama/diskvalifikuota iš krepšinio čempionato.  

76. Komanda neatvykusi į rungtynes, baudžiama – varžovų komandai įskaitoma 

pergalė rezultatu dvidešimt – nulis (20:0).   

77. Visos skirtos drausminės nuobaudos žaidėjui sumuojasi (diskvalifikacinės, 

techninės ir kt. pažeidimai). 

78. Komandai įsivėlusiai į muštynes - diskvalifikacija iš krepšinio čempionato. 

                 79. Už sąmoningą sporto įrangos ir inventoriaus sugadinimą apmokama pagal 

defektinį aktą: 

79.1. tik atlyginęs padarytus nuostolius, žaidėjas gali dalyvauti krepšinio čempionate 

ir kituose Druskininkų sporto centro organizuojamuose renginiuose.  

80. Už kitus pažeidimus, kurie nėra išvardinti šiuose Nuostatuose arba kituose 

oficialiuose čempionato dokumentuose, baudas skiria čempionato Organizatorius (Druskininkų 

sporto centras). 

 

XVI. MEDICININIAI REIKALAVIMAI 

 

81. Dopingo vartojimas yra draudžiamas.  

82. Rungtynių dieną yra kategoriškai draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, 

draudžiama žaisti esant paveiktam alkoholio ir kitų medžiagų.  

83. Neleidžiama turėti alkoholinių gėrimų varžybų vietoje, sporto salių drabužinėse. 

 

XVII. KITI REIKALAVIMAI 

 

84. Varžybų metu rūbinėse nepalikinėti brangių daiktų, pinigų, mobiliųjų telefonų, 

nes varžybų organizatoriai už dingusius daiktus neatsako. 

85. Naudotojai saugo bendrą turtą, sporto salę, sportinius įrengimus, reklamos 

stendus, taupiai naudoja vandenį, elektros bei šiluminę energiją. 

86. Sporto centro ir kitose sporto salių patalpose būtina laikytis priešgaisrinės saugos 

ir saugaus darbo užsiėmimų metu taisyklių, nešiukšlinti, nerūkyti, nekramtyti kramtomosios 

gumos, negerti alkoholinių gėrimų (alaus taip pat, kitų gėrimų iš stiklinių indų), nenaudoti lipnių 

juostų ir įvairių žaidybinių tepalų.   

87. Pramankštos ir varžybų metu negalima sąmoningai kabintis rankomis ant kolonų 

apsaugų, krepšinio lentų apsaugų, lankų ir tinklelių: 

87.1. pirmą kartą žaidėjas įspėjamas; 

87.2. pasikartojus - baudžiamas technine pražanga. 

88. Žaidėjai į sporto salę įleidžiami likus 15 minučių iki rungtynių pradžios. 

89. Po rungtynių drabužinių patalpomis galima naudotis ne ilgiau kaip 15 minučių. 

90.Komandų žaidėjai, treneriai, vadovai vykdo visus teisėtus sporto salių darbuotojų, 

administracijos vadovų reikalavimus. 
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XVIII. VARŽYBŲ VIETA 

 

91. Krepšinio čempionatas bus vykdomas Druskininkų sporto centro salėje.   

 

 

_________________________________________ 
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