
    

        

 

 

  

  

  

  

  

  

 VISAGINO M. KREPŠINIO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 
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 VISAGINO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas 

1. Didinti sportuojančių krepšinį ir besimankštinančių gyventojų skaičių Visagine. 

Uždaviniai 

2. Kelti Visagino m. bendruomenės fizinio aktyvumą savaitgaliais, suteikiant galimybę dalyvauti 

krepšinio varžybose.   

3. Užtikrinti sporto projekto “Sportuok ir būk aktyvus Visagine” projekto vykdymą, kuris yra  

bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.  

 II. VIETA IR LAIKAS 

 

4. Turnyras prasideda 2022-10-16 d. (sekmadienis) 12.00 val. Visagino krepšinio mokyklos salėje 

(Vilties g. 5A) I salėje.   

 

5. Komandų registracija iki 2022-10-03 d. imtinai.  

6. Komandos preliminari paraiška (1 priedas) ir logotipas (jeigu yra) turi būti išsiųstos el. paštu 

info@visaginobasket.lt iki 2022-10-08.  

 

 III. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 

 

7. I etapas – vieno rato sistema A ir B grupėse po 4 komandos kiekvienoje.  

8. Grupės deliojami pagal komandų reitingą už paskutinius 5 metus (sumuojasi komandos iškovoti 

taškai Visagino m. pirmenybėse: už 1 vieta - 100 taškų, 2 -80, 3 - 60, 4 - 40, 5 - 30, 6 - 20, 7 -10, 

8 ir žemiau - 0).  

 

2022 m. Visagino m. pirmenybių komandų reitingas: 

1. Ilgių sodyba - 440 taškų 

2. Visagino Policija - 260  

3. Centras - 140  

4. Visagino KM - 140  

5. And One - 100  

6. Strigailiškis - 20 

7. Atomic Zombies - 10 

8. Zarasų Jauniai - 0 

9. Visagino KM “Viltis” - 0  

 

Grupė A Grupė B  Grupė C 

1. Ilgių sodyba (1) 

2. Visagino KM (4) 

3. Atomic Zombies (7) 

1. Visagino Policija (2) 

2. And One (5) 

3. Zarasų Jauniai (8) 

 

1. Centras (3) 

2. Strigailiškis (6) 

3. Visagino KM - “Viltis” 

(9) 

 



A, B ir C grupių nugalėtojai ir geriausia iš 2 vietą užėmusių komandų patenka į II etapo D grupę. 

Geriausia A2/B2/C2 komanda nustatoma pagal šiuos pirmumo kriterijus: 

1. taškų skaičius 

2. taškų skirtumas 

3. pelnytų tašku skaičius 

4. aukštesnis paskutinių penkių sezonų reitingas 

 

II etapas –  varžybos vyksta dviejose grupėse (C ir D) vieno rato sistema.  

 

Grupė D Grupė E 

A1 

B1 

C1 

Geriausia iš A2/B2/C2 

 

A2/B2/C2 

A2/B2/C2 

A3 

B3 

C3 

 

D1 ir D2 komandos patenka į III etapo pusfinalį.  

D2 ir D3 patenka į III etapo ketvirtfinalį, kur žais su E1 ir E2 komandomis dėl patekimo į A 

diviziono finalus   

E4 ir E5 žaidžia ketvirtfinalį dėl patekimo į B diviziono finalus.  

E5 komanda baigia pasirodymą pirmenybėse. 

 

III etapas – finalinis etapas, kur dalyvauja stipriausios abiejų divizionų ekipos.  

 

Ketvirtfinaliai dėl patekimo į A diviziono finalus 

 

1. D3 - E2  

2. D4 – E1 

 

Ketvirtfinaliai dėl patekimo į B diviziono finalus 

 

3. E4 - E5  

 

Pusfinaliai (A divizionas) 

 

4. D1 - #2 poros nugalėtojas 

5. D2 - #1 poros nugalėtojas  

 

 Pusfinaliai (B divizionas) 

 

6. #1 pralaimėtojas - E4/E5 laimėtojas 

8. #2 pralaimėtojas - E3 

 

 Finalai (A divizionas) 

 

8. #3 ir #4 pralaimėtojai 

9. #3 ir #4 laimėtojai 

 

 Finalai (B divizionas) 

 

10. #5 ir #6 pralaimėtojai 



11. #5 ir #6 laimėtojai 

 

 

 

9. Kiekvieno etapo vykdymo sistema priklauso nuo komandų skaičiaus ir bus paskelbta vėliau. 

10. Planuojama, kad kiekviena komanda žais mažiausiai 7 rungtynes.  

11. Komandoms susitarus su organizatoriais, varžybas galima perkelti į kitą datą, bet ne vėliau kaip 

iki etapo pabaigos. 

12. Varžybos vykdomos darbo dienomis (Visagino m. komandoms), šeštadieniais ir sekmadieniais.  

13. Jei komandai yra įskaitytas pralaimėjimas rezultatu 0:20 (nulis:dvidešimt) dėl teisės žaisti 

netekimo, ji tarp komandų, kurių surinktų taškų skaičius yra vienodas, automatiškai užima paskutinę 

vietą. 

14. Varžybų metu vedama FIBA Live Stats statistika. Jeigu varžybų organizatoriai dėl techninių 

kliūčių arba personalo trukumo nesugeba organizuoti FIBA Live Stats protokolų pildymą, žaidėjų 

rezultatyvumas nustatomas rankiniu būdu pagal oficialų krepšinio rungtynių protokolą, kuris 

pildomas visoms rungtynėms.  

 

 IV. DALYVIAI 

 

15. Komanda gali registruoti nuo 8 iki 12 žaidėjų.  Turnyre dalyvauja visos komandos, padavusios 

paraiškas ir sumokėjusios starto mokestį į nurodytą sąskaitą:     

 

Sporto klubas NAKS 

Įmonės kodas 300095713 

Atsiskait.sąskaita LT497300010119647995 

Bankas: Swedbank 

Banko kodas: 70300 

16. Starto mokestis - 160 EUR komandai. Moksleivių komandoms, kur 6 ir daugiau žaidėjų amžius 

neviršija 17 metų taikoma 25% nuolaida startiniam mokesčiui (mokama 120 EUR). 

17. Tam, kad įgyti teisę žaisti 3 etape žaidėjas turi dalyvauti (asmeniškai būti rungtynėse komandos 

suoliuke) 2 komandos rungtynėse.   

18. Vienodos spalvos žaidėjų apranga – privaloma. 

  

 V. KOMANDOS PARAIŠKA 

  

19. Paraiškoje turi būti įrašyti duomenys: komandos pavadinimas, žaidėjo vardas, pavardė, gimimo 

data, gydytojo viza arba žaidėjo (nuo 18 m.) parašas, komandos vadovo parašas, telefono numeris 

kontaktams, komandos aprangos pagrindinė spalva.  

20. Žaidėjo parašas komandos paraiškoje patvirtina, kad dalyvis už savo sveikatą atsako pats ir 

pretenzijų organizatoriams traumos atveju neturės.  

 

 VI. ORGANIZATORIAI 

  

21. Visagino m. pirmenybes organizuoja sporto klubas ,,NAKS“ ir viešoji įstaiga Visagino krepšinio 

mokykla. 

Kontaktai: 

 

Vyr. teisėjas - Aleksandr Bražnikovas tel. +37061645822 

El. paštas – info@visaginobasket.lt 

http://www.visaginobasket.lt                              . 

 VI. APDOVANOJIMAI 

 



22. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai (A ir B kategorijose) apdovanojami komandinėmis taurėmis už 

1-3 vietą. A diviziono užėmusius komandos asmeniniais medaliais – 12 žaidėjų ir 1 komandos 

vadovas.  

23. Numatomi papildomi prizai naudingiausiam reguluriaus sezono žaidėjui, perspektyviausiam 

žaidėjui (iki 18 metų, t.y. 2005 m. ir jaunesniems) ir rezultatyviausiam veteranui (35+ metų, t.y. 1987 

m.g. ir vyresnių).  

24. Šie nuostatai - yra kvietimas į turnyrą.  

 

Sporto klubo “NAKS” prezidentas     Aleksandr Bražnikovas 
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