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PROGRAMA - NUOSTATAI
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
- skatinti savivaldybės gyventojų užimtumą kūno kultūra ir sportu;
- populiarinti krepšinio žaidimą, kelti komandų meistriškumą ir
išaiškinti pajėgiausias komandas ir žaidėjus;
- sudaryti galimybes krepšininkų saviraiškai ir prasmingam užimtumui.
2. VADOVAVIMAS
Turnyrą vykdo Molėtų sporto centras, varžybas aptarnauja patvirtinta
teisėjų kolegija. Svarbiausios turnyro nuostatos priimamos dalyvaujančių
komandų atstovų pasitarime.
3. DALYVIAI
Turnyre leidžiama dalyvauti visoms pageidaujančioms Molėtų rajono
vyrų krepšinio komandoms. Bendru komandų vadovų sutarimu, leidžiama
dalyvauti „Želvos”, Ukmergės „G1”, Utenos „Ritaugos” komandoms.
Pateikiamos vardines dalyvių paraiškas su gydytojo leidimais. Leidžiama
registruoti iki keturiolikos(14) žaidėjų. Sportininkų amžius – ne mažiau kaip 12
metų. Komandų papildymas vietiniais žaidėjais leidžiamas iki antrojo etapo
varžybų pradžios. Komandos sudėtis rungtynėms - 12 žaidėjų. Sportininkams
leidžiama dalyvauti tik tos komandos paraiškoje, kurioje yra įrašyti. Komandų
paraiškose leidžiama registruoti 3 nevietinius žaidėjus. Rungtynėms
registruojame tik 2, pirmame etape jie turi sužaisti nemažiau 50 rungtynių.
Vietinio Molėtų krašto žaidėjo statusas – gyvena, dirba, mokosi, kilęs iš Molėtų
rajono.
4. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos spalio - gruodžio mėnesiais Molėtų sporto centro
arenoje, progimnazijos salėje pagal patvirtintą rungtynių tvarkaraštį. Esant
svarioms priežastims organizatoriai pasilieka teisę keisti tvarkaraštį ir

rungtynių vietą. Visa informacija susijusi su turnyro vykdymu skelbiama
tinklapyje www.moletusportas.lt ir Molėtų krašto lakraštyje „Vilnis”.
5. VYKDYMO TVARKA
Pirmas etapas – varžosi šešiolika komandų, pagal pajėgumą ir burtų
pagalba suskirstytos į keturias grupes, žaidžia vieno rato sistema:
Grupė A

Grupė B

Grupė C

Grupė D

EŽERŪNAS

BEKUPĖ

KIEMENTAS

ATSIPŪTĘ

RITAUGA

DVARAS

SPORTO CENTRAS

ŽELVA

ŽIUKO ĮM.

PROJ. RINKTINIAI

BWS

DUBINGIAI

VVM

PASIRAŠOM

PET OZER

JONIŠKIS

MELINGOS KELIAI
G1

Antras etapas – Susitinka poros: C2 – B2, C2 – D2, B2 – D2.
Trečias etapas - atkrentamos varžybos:
žaidžia A1, A2, A3, A4, su burtų kelių įšaiškintais varžovais iš B,C ir
D grupių 1-2 vietų komandomis
Ketvirtas etapas – pusfinalis:
Komandos A1 poros nugalėtojas - komandos A4 poros nugalėtojas
Komandos A2 poros nugalėtojas - komandos A3 poros nugalėtojas
Penktas etapas - finalas:
1. pusfinalių nugalėtojai rungtyniauja dėl I vietos;
2. pralaimėjusios komandos – dėl III vietos.
Visos rungtynės žaidžiamos pagal oficialias tarptautines krepšinio
taisykles su 2014 m. pakeitimais.
Žaidėjai, rungtynių metu gavę diskvalifikacines nuobaudas už
nesportišką elgesį, praleidžia sekančias komandos rungtynes.
6. FINANSAVIMAS
Išlaidas, susijusias su turnyro organizavimu, padengia Molėtų sporto
centras, rėmėjai, komandos ir „Vilnies” laikraščio redakcija.
7. APDOVANOJIMAS
Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis. 1 - 3
vietas laimėjusių komandų nariai - medaliais. UAB „Molėtų Vilnis” komandas
apdovanoja įsteigtais prizais. Geriausi žaidėjai - atminimo dovanomis.
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