TVIRTINU:
Sporto centro direktoriaus
pavaduotojas, l. e. direktoriaus
pareigas, A.Macius

PALANGOS MIESTO KREPŠINIO TAURĖS VARŽYBŲ
NUOSTATAI

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Populiarinti krepšinio žaidimą;
- skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą;
- išaiškinti stipriausią komandą.
VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

- Varžybos vykdomos Palangos sporto centro arenoje ( Sporto g. 3);
- varžybos vykdomos pagal patvirtintą tvarkaraštį;
- varžybų pradžia 2018 m. vasario 3 d.
VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
Varžybos vykdomos dviem etapais.
I etapas
Komandos suskirstytos į du pogrupius rungtyniauja vieno rato sistema.
Pogrupiuose užėmusios 1-4 vietas patenka į „Didžiosios taurės“ varžybas. (DT)
Pogrupiuose užėmusios 5-8 vietas patenka į „Mažosios taurės“ varžybas. (MT)
II etapas
Komandos rungtyniaujančios dėl „Didžiosios taurės“ ir „Mažosios taurės“ kovoja vieno rato sistema.
I etapo A pogrupio komandos kovoja su I etapo B pogrupio komandomis (4 rungtynės).
III etapas
„Mažosios taurės“ pusfinalyje susitinka 1 vieta su 4 vieta ir 2 vieta su 3 vieta.
„Mažosios taurės‘ finale kovoja pusfinalyje pergales iškovojusios komandos, dėl trečiosios vietos –
pralaimėjusios komandos.
IV etapas
„Mažojoje taurėje“ 1-3 vietas iškovojusios komandos, dėl patekimo į „Didžiosios taurės“ atkrintamųjų
varžybų etapą, kovoja su 6-8 vietas „DT“ užėmusiomis komandomis. Poros: MT1-DT6, MT2-DT7,
MT3-DT8.
V etapas
„Didžiosios taurės“ ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo varžybos.
DALYVIAI

- Varžybų dalyvių amžius neribojamas;
- komandos sudėtis 16 žaidėjų, treneris, komandos vadovas.
- dalyviai patys atsako už savo sveikatą varžybų metu;
- komandoms I etape leidžiama registruoti LKL, NKL, RKL lygų žaidėjus, kurių amžius 18 metų ir
jaunesni;
- pasibaigus pirmam varžybų etapui, komandoms leidžiama registruoti po du LKL, NKL, RKL ir
kitų lygų žaidėjus, vyresnius nei 18 metų,
- komandai dalyvio starto mokestis - 280 EUR (du šimtai penkiasdešimt EUR);
- dalyvio starto mokestį sumokėti iki vasario 16 d. pavedimu į sporto centro sąskaitą –
LT747180600000142483 Šiaulių bankas arba Sporto centro arenos kasoje;

- nesumokėjusi starto mokesčio, komanda šalinama iš varžybų;
- žaidėjas, gavęs antrąją arba diskvalifikacinę pražangą, iki kitų varžybų sumoka 10 (dešimt) EUR
baudą. Nesumokėjęs baudos žaidėjas rungtynėms neregisrtuojamas.
KOMANDOS PARAIŠKA

- Komandos patvirtintos formos paraiškas pateikia vyr. teisėjui iki antrųjų rungtynių pradžios;
- Komandos papildomas paraiškas pateikia vyr. teisėjui iki antrojo etapo antrųjų rungtynių pradžios;
- paraiškoje pasirašo visi komandos dalyviai;
- žaidėjas, nepasirašęs paraiškoje, varžybose dalyvauti negali;
- atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjas, sužaidęs 3 rungtynes ankstesniuose etapuose.
APDOVANOJIMAS
- „Didžiosios taurės“ turnyre taurėmis ir medaliais apdovanojamos tris pirmąsias vietas iškovojusių
komandų
16 žaidėjų, bei treneris;
- „Mažosios taurės“ turnyre taurėmis ir medaliais apdovanojamos tris pirmąsias vietas iškovojusių komandų
16 žaidėjų, bei treneris;
- Komandų trenerių ir vadovų išrinkti 5 geriausi turnyro žaidėjai ir MVP apdovanojami asmeniniais prizais.
VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
- Varžybas organizuoja ir vykdo Palangos sporto centras;
- Varžybų vyriausias teisėjas Regimantas Juška ( tel. 8 687 55844)
- Varžybų vyriausias sekretorius Arvydas Dočkus (tel. 867435865)

