
Krepšinis 5x5 

 

Varžybų data – 2022m. liepos 14-16d. 

Varžybų grupės ir tvarkaraščiai: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JI_KHOaB2WdlzhZ8Iw_1ToS-

ldvVCzc6HeTjfzuySvs/edit?usp=sharing 

Varžybų vieta: Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, M.K. Čiurlionio g. 92 Druskininkai; 

Druskininkų sporto centras, 

M.K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkai. 

Vykdomos šių grupių varžybos: 

• Greituolių grupė - 2006 m. gimimo ir jaunesni; 

• Stipruolių grupė - nuo 2005 m. gimimo ir vyresni. 

• Galingųjų grupė (35+) - 1986m. gimimo ir vyresni. 

Protestai dėl varžybų rezultato ar baigties teikiami varžybų vyr. teisėjui. 

Vienam dalyviui leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip dvejose atskirų amžiaus grupių 

varžybose, jeigu atitinka tų amžiaus grupių reikalavimus. 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų reglamentą atsižvelgiant į 

susiklosčiusias aplinkybes 

Komanda negali registruoti žaidėjų, kurie žaidė 2021/2022 metų sezono LKL, NKL, RKL A, 

užsienio profesionaliose 

lygose. 

 

 

Turnyre bus žaidžiama vadovaujantis oficialiomis FIBA 5x5 krepšinio taisyklėmis su keletą 

specialiai šiam turnyrui pritaikytų pakeitimų išvardintų apačioje:   

    

• Visose lygose žaidžiama su 7 dydžio kamuoliu.     

• Neužsiregistravus atitinkamam moterų ar vyrų  komandų skaičiui amžiaus grupėse, 

nesusidariusių amžiaus grupių komandos yra prijungiamos į bendrą  to amžiaus grupės 

lygą neskirstant ekipų pagal lytį.  

• Rungtynių trukmė – 4 kėliniai po 8 minutes (laiko nestabdant). 

• Po dviejų sužaistų kėlinių yra ilgoji pertrauka, kurios trukmė 5 min., tarp kitų kėlinių yra 

dviejų minučių pertrauka. 

• Viena komanda turi vieną minutės pertraukėlę pirmoje varžybų dalyje ir dvi minutės 

pertraukėles antroje varžybų dalyje. 

• Minutės pertraukėlės metu varžybų laikas yra sustabdomas. 

• Vienos baudos metimui skiriamos 5 sekundės. 

• Žaidėjus gavus diskvalifikacinę pražangą, žaidėjas yra diskvalifikuojamas mažiausiai 

vienerioms rungtynėms, atsižvelgiant į atitinkamos situacijos rimtumą, sprendimą 

priima varžybų organizatorius pasitarus su rungtynių teisėjais. 

• Varžybų eiga ir baigtis fiksuojama specialiai šiam turnyrui sukurtame protokole, 

kuriame nurodomi komandų pavadinimai, sudėtys, pražangos ir galutinis rezultatas. 

• Komandos vadovas ar treneris prieš rungtynes privalo varžybų sekretorei pateikti 

atspausdintą komandos paraišką, joje sužymėjus rungtynių komandos žaidėjus ir jų 

marškinėlių numerius. 

• Komandai neatvykus į rungtynes įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 

• Komanda privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis 

aprangomis, numeris negali dubliuotis 
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