
 

LIETUVOS 3x3 KREPŠINIO ČEMPIONATAS 2019 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAI 

1. Skatinti Lietuvos gyventojus sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata. 

2. Populiarinti naują olimpinę 3x3 krepšinio sporto šaką Lietuvoje. 

3. Sudaryti sąlygas žaidėjams rinkti 3x3 reitingo taškus. 

4. Išaiškinti stipriausias Lietuvos 3x3 čempionato komandas. 

 

II. VADOVAVIMAS 

1. Čempionatą organizuoja VšĮ Mažų miestelių krepšinio lyga, toliau – Organizatorius. 

2. Varžyboms vadovauja ir varžybas vykdo VšĮ Mažų miestelių krepšinio lyga direktorius, pagal galimybes 

pasitelkdamas partnerius. 

3. Čempionatas vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles, su išimtimis apibrėžtomis čempionato Taisyklėse ir 

pagal šiuos nuostatus.  

4. Esant svarbiam reikalui Organizatorius pasilieka teisę keisti atskirus nuostatų punktus ir taisykles. 

 

III. VARŽYBOS 

1. Dalyvaujančios komandos ir žaidėjai 

1.1. Dalyvauti gali visi norintys krepšinio žaidėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir šalies, kurioje jie 

rungtyniavo šiame sezone. Komandą sudaro 3-4 žaidėjai. 

1.2. Mėgėjų grupėje negali dalyvauti LKL, NKL (ar atitinkamosiose užsienio lygose) 2018-2019 metų sezone 

rungtyniavę krepšininkai. Kitose grupėse apribojimų nėra. 

1.3. Komanda gali pradėti dalyvauti nuo bet kurio etapo, dalyvauti visuose etapuose nėra būtina. 

1.4. Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų 

trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos. 

1.5. Elito grupėje komandos žaidėjai turi dėvėti vienodos spalvos marškinėlius su aiškiai matomais žaidėjų 

numeriais. Kitose grupėse svarbu dėvėti vienodos spalvos marškinėlius (numeriai nėra būtini). 

1.6. Komandos žaidėjų skaičius čempionato metu nėra ribojamas, vieno etapo metu komandai gali atstovauti ne 

daugiau kaip 4 žaidėjai. 

1.7. Žaidėjas vieno etapo metu gali atstovauti tik vieną komandą. Kituose etapuose žaidėjas gali atstovauti kitoms 

komandoms. 

1.8. Jeigu žaidėjas čempionato metu rungtyniavo keliose komandose ir jos iškovojo vietą finaliniame etape, 

žaidėjas pats turi teisę nuspręsti, kurios komandos garbę gins turo finale. 

1.9. Elito grupėje visi dalyvaujantys žaidėjai turi būti užsiregistravę FIBA 3x3 platformoje http://play.fiba3x3.com 

ir ten susikūrę, bei pilnai patvirtinę savo asmeninius profilius. 

1.10. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už 

jų sveikatos sutrikimus varžybų metu Organizatorius neatsako. 

1.11. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos 

sutrikimus) riziką. 

1.12. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys. 

1.13. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir 

filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

http://play.fiba3x3.com/


 
1.14. Visi dalyviai privalo būti susipažinę su Nuostatais ir Taisyklėmis bei jų laikytis. 

2. Komandų registracija 

2.1. Komandų registracija atskirai kiekvienam etapui vykdoma tinklalapyje www.mml.lt. Komandą taip pat galima 

registruoti per oficialią FIBA 3x3 platformą adresu http://play.fiba3x3.com. Renginio vietoje registracija 

vykdoma tik esant laisvoms vietoms. 

2.2. Komandos registracijos mokestis skelbiamas registracijos puslapyje. 

3. Varžybų sistema 

3.1. Kiekvieno etapo varžybų sistema nustatoma pasibaigus etapo registracijai. 

3.2. Varžybos rengiamos įvairiose amžiaus ir pajėgumo grupėse. Pagrindinės čempionato grupės Elitas, Mėgėjai, 

U17, U15, U13. Atskiruose etapuose gali būti rengiamos ir kitų grupių varžybos, tačiau grupių skaičius ir 

amžiaus grupės priklausomai nuo etapų gali skirtis. 

3.3. Varžybų sistema sudaroma FIBA 3x3 sistemos Pagalba, komandos į pogrupius skirstomos pagal turimą FIBA 

3x3 reitingą. Nesant techninių galimybių, komandos į pogrupius gali būti skirstomos burtais. 

3.4. Kiekviename etape savo grupėje rungtyniaujančios komandos pagal galutinę užimtą vietą gauna įskaitinius 

reitingo taškus. 

3.5. Taškų lentelė: 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-32 33+ 

Taškai 100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 3 1 

 

3.6. Elito grupės čempionato finale dalyvauja 12 komandų. 10 komandų pagal surinktus turnyrinius taškus iškarto 

patenka į grupių etapą, dar 6 komandos (4 pagal turnyrinius taškus ir 2 gavusios vardinius kvietimus) varžosi 

papildomame atrankos turnyre dėl likusių 2 vietų į finalo grupių etapą. 

3.7. Atskirose grupėse čempionato finalas gali būti nerengiamas, taip pripažįstant daugiausiai turnyrinių taškų 

surinkusią komandą grupės čempione. Jeigu finalas rengiamas, jame dalyvauja daugiausiai turnyrinių taškų 

surinkusios komandos (priklausomai nuo atskirų grupių į finalą gali būti kviečiama nuo 6 iki 12 komandų). 

3.8. Komandos dalyvavimų skaičius etapuose nėra ribojamas, galima rungtyniauti visuose etapuose. 

3.9. Jeigu komanda iškovojusi teisę dalyvauti finale, šios teisės atsisako ar dalyvauti negali, kam atiteks papildoma 

vieta finale sprendžia Organizatoriai. Komanda perleisti savo vietos kitai komandai negali. 

4. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje 

4.1. Komandos vieta grupės turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles. 

5. Apdovanojimai  

5.1. Komandos kiekviename etape užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos medaliais. Geriausias etapo žaidėjas – 

atminimo prizu. Elito grupės nugalėtojai kiekviename etape gauna piniginį prizą. 

5.2. Komandos finaliniame etape užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos taurėmis, medaliais ir specialiais finalo 

prizais. Geriausias finalinio etapo žaidėjas – atminimo prizu. 

5.3. Papildomai gali būti apdovanojami ir atskiri žaidėjai, komandos ar kiti rungtynių dalyviai. 

 

IV. TEISĖJAI 

6. Aikštės ir sekretoriato teisėjai. 

6.1. Rungtynėms teisėjauja 1 aikštės teisėjas. Atskirose rungtynėse gali būti skiriami 2 aikštės teisėjai. Teisėjus 

skiria Organizatoriai. 

6.2. Rungtynėse taip pat gali būti skiriami ir sekretoriato teisėjai. 

 

http://www.mml.lt/
http://play.fiba3x3.com/

