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MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
2017 M. VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
PROGRAMA - NUOSTATAI
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
- skatinti gyventojų užimtumą kūno kultūra ir sportu.
- populiarinti krepšinio žaidimą, kaip sporto šaką.
- kelti komandų meistriškumą ir išaiškinti pajėgiausias komandas ir žaidėjus.

2. VADOVAVIMAS
Varžybas vykdo Molėtų sporto centro patvirtinta teisėjų kolegija. Svarbiausios
turnyro nuostatos priimamos dalyvaujančių komandų atstovų pasitarime.
3. DALYVIAI
Pirmenybėse leidžiama dalyvauti visoms rajono vyrų komandoms, ir bendru
komandų vadovų pritarimu miesto „Ritaugos“ komanda, laiku pateikusi vardinę paraišką
su gydytojo leidimais dalyvauti sporto renginiuose. Paraiškoje pirmenybėms leidžiama
registruoti 14 žaidėjų. Komandos sudėtis rungtynėms – iki 12 žaidėjų. Sportininkams
leidžiama dalyvauti tik tos komandos sudėtyje, kurios paraiškoje yra įrašyti. Leidžiama
registruoti 3 nevietinius žaidėjus, rungtynėse gali žaisti tik 2 krepšininkai ir pirmajame
etape jie turi sužaisti ne mažiau 50% rungtynių. Vietinio Molėtų krašto žaidėjo statusas –
gyvena, dirba, mokosi, kilęs iš Molėtų rajono. Žaidėjų amžius – ne mažiau kaip 12 metų.
Vietiniai žaidėjai į komandas papildomai gali būti registruojami iki paskutinių pirmo etapo
varžybų.
4. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos sausio – balandžio mėnesiais, Molėtų sporto centro salėje,
pagal sudarytą rungtynių tvarkaraštį, skelbiama tinklapyje www.moletusportas.lt Esant
svarioms priežastims organizatoriai pasilieka teisę keisti tvarkaraštį.
5. VYKDYMO TVARKA
Pirmoje lygoje startuoja:
1. DVARAS
2. RITAUGA
3. ŽYNYS
4. ATSIPŪTĘ
5. VVM

6. KIEMENTAS
7. ŽIUKO ĮMONĖ
PIRMAS ETAPAS - grupėje žaidžiama vieno rato sistema;
ANTRAS ETAPAS - Pusfinaliai, pagal užimtas vietas grupėje 1 – 4 , 2 – 3.
TREČIAS ETAPAS - finalas: pusfinalių nugalėtojai rungtyniauja dėl 1 vietos,
pralaimėtojai – dėl 3 vietos.
Antroje lygoje startuoja:
A. Pogrupis
1. DUBINGIAI
2. SPORTO CENTRAS
3. 5 OZIOR
4. DRAUGAI
5. BEKUPĖ

B. Pogrupis
1. MOLĖTŲ KUOPA
2. BWS
3. SUGINČIAI
4. KIEMAS
5. ARINAS
6. BANGINIAI

PIRMAS ETAPAS – pogrupiuose žaidžiama vieno rato sistema grupėje;
ANTRAS ETAPAS - Pusfinaliai, pagal užimtas vietas grupėje: A1 –B2 ir
A2 – B1.
TREČIAS ETAPAS - finalas: pusfinalių nugalėtojai rungtyniauja dėl 1 vietos,
pralaimėtojai – dėl 3 vietos
Visos rungtynės žaidžiamos pagal oficialias tarptautines krepšinio taisykles.
Žaidėjai, rungtynių metu gavę diskvalifikacines nuobaudas už nesportišką
elgesį(peštynių organizavimas ar panašiai), praleidžia sekančias komandos rungtynes.

6. FINANSAVIMAS
Išlaidas, susijusias su turnyro organizavimu, padengia Molėtų sporto centras,
komandos, rėmėjai.
7. APDOVANOJIMAS
Komandos nugalėtojos ir prizininkės, pirmos ir antros lygos, apdovanojamos
taurėmis. 1 – 3 vietos komandų nariai – medaliais, geriausi žaidėjai – atminimo
dovanomis. Pirmos lygos mažosios taurės laimėtojai ir prizininkai – komandos
apdovanojamos taurėmis, žaidėjai – diplomais.
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