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XXVI –OJO KREPŠINIO TURNYRO TOMO MOCEVIČIUI  

ATMINTI VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

 

I.TIKSLAI 

 

 1. Pagerbti Tomo Mocevičiaus atminimą. 

2. Propaguoti krepšinį, kaip vieną iš populiariausių sporto šakų Lietuvoje. 

3. Skatinti Druskininkų savivaldybės gyventojus sistemingai sportuoti, burtis į 

komandas ir siekti aukštumų sporte. 

4. Skatinti sveiką gyvenimo būdą, aktyvią gyvenseną, bendruomenės narių 

tarpusavio bendradarbiavimą.  

5. Pasinaudojant krepšinio populiarumu, formuoti jaunąją krepšinio kartą, diegti 

jiems krepšinio vertybes. 

6. Išaiškinti stipriausią krepšinio turnyro komandą. 

 

II. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

 

7. Turnyrą organizuoja ir vykdo Druskininkų sporto centras. 

8. Turnyras vykdomas Druskininkų sporto centro salėje (M.K. Čiurlionio g. 97-2) 

2019 12 13-14 d.: 

8.1. varžybų pradžia 2019-12-13 18:30 val.; 

 

III VARŽYBŲ EIGOS SISTEMA 

 

9. Tomo Mocevičiaus taurės varžybos vykdomos dviem etapais: 

9.1. I etapas – pusfinalio varžybos. Komandos žaidžia vienerias rungtynes; 

9.2. 1 pora: 2018/2019 m. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato I vietos 

laimėtoja žaidžia prieš IV vietos laimėtoja; 

9.3  2 pora: 2018/2019 m. Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato II vietos 

laimėtoja žaidžia prieš III vietos laimėtoja; 

9.4. II etapas – finalinės varžybos dėl I-II ir III-IV vietų.  

9.5 Finale dėl čempiono titulo susitinka I etapo 1 poros tarpusavio susitikimo 

nugalėtoja su I etapo 2 poros tarpusavio susitikimo nugalėtoja; 

9.6 Mažajame finale dėl III-IV vietos susitinka I etapo 1 poros pralaimėtoja su I 

etapo II poros pralaimėtoja. 

   

III. DALYVIAI 

 

10. Varžybose dalyvauja 2018/2019 m. Druskininkų savivaldybės krepšinio 

čempionato finalinio ketverto komandos: „D&D“, „Techpro“, „Alėjos Ąžuolas“, „Krantinė 

3000“: 

10.1. komandose gali rungtyniauti ir kitų komandų žaidėjai, kurie dalyvauja 

2019/2020 m. Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionate. 

10.1 komandose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie turi galiojančias Nr. 068/a 

sveikatos pažymas. 
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IV. PARAIŠKŲ PADAVIMO LAIKAS IR TVARKA 

 

       11. Komandos  vadovai atvykę į varžybas vyr. teisėjui pateikia komandos vardinę 

paraišką. 

  11.1 Varžybose registruojama 12 žaidėjų. 

 

 

V. TEISĖJŲ KOLEGIJOS SUDĖTIS 

 

12. Turnyrui vadovauja vyr. teisėjas Vilmantas Matkevičius.   

13. Varžybų vyr. teisėjas bei medicinos personalas leidžia pradėti varžybas tik 

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

14. Rungtynėms teisėjus skiria vyriausiasis teisėjas. 

15. Teisėjai privalo teisėjauti rungtynėms pagal oficialias FIBA taisykles, šių 

taisyklių interpretavimą, kurį yra nustačiusi FIBA Pasaulinė Techninė Komisija: 

15.1. turnyras organizuojamas vadovaujantis 2014 m. FIBA patvirtintomis 

Oficialiomis krepšinio taisyklėmis ir šiais nuostatais;  

15.2. 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. 

16. Rungtynių vyr. teisėjas privalo užtikrinti, kad rungtynės prasidėtų nustatytu 

laiku.  

17. Rungtynėse galioja 2019/2020 metų Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio 

čemionato nuostatuose patvirtintos drausminės nuobaudos. 

 

VI. MEDICININIS APRŪPINIMAS 

 

18. Turnyro rungtynių metu privalo budėti medicinos darbuotojas. 

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

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

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

  

VII. NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMO TVARKA 

 

 21. Komanda nugalėtoja apdovanojama T. Mocevičiaus artimųjų įsteigta 

pereinamąją taure ir jos kopija. 

 

VII. VARŽYBŲ IŠLAIDOS 

 

22. Išlaidas susijusias su varžybų teisėjavimu apmoka Druskininkų sporto centras.   

 

       

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Parengė 

 

Marius Šavelskis 

2019-11-29 
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XXVI –OJO KREPŠINIO TURNYRO TOMO MOCEVIČIUI  

ATMINTI 

 

 VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 

 

 
 

 

2017-12-13 d. (penktadienį): 

 

18.30 val. „Alėjos ąžuolas“ - „Krantinė 3000“;  

20.00 val. „Techpro“ -  „D&D“; 

 

2017-12-14 d. (šeštadienį): 

 

11.00 val. Varžybos dėl III-IV vietos; 

12.30 val. Varžybos dėl I-II vietos. 

 

 
 

 


