
 KREPŠINIO 3X3 VARŽYBOS 

 

I. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

1. Zoninės varžybos vykdomos 2023 m. kovo 10/11/12 d.  

             2. Tarpzoninės varžybos vykdomos 2023 m. balandžio 14/15/16 d.  

             3. Finalinės varžybos vykdomos 2023 m. gegužės 5/6/7 d. 

             4. Zoninėms ir tarpzoninėms varžyboms pogrupiai sudaromi teritoriniu principu. 

 

II. DALYVIAI 

5. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.  

6. Dalyvių amžius – 2007 m. gim. ir jaunesni. 

7. Rajonui atstovauja vienos mokyklos komanda.  

8. Merginų ir vaikinų komandos gali būti skirtingų mokyklų, bet ne kelių mokyklų 

rinktinė.  

9. Paraiškoje registruojama – 4 žaidėjai ir 1 mokytojas, vienose rungtynėse gali 

dalyvauti 4 žaidėjai. 

 

III. VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

10.  Žaidžiama 3 prieš 3 vienoje krepšinio aikštelės pusėje į vieną krepšį. Komandą 

sudaro 3 aikštės žaidėjai ir 1 atsarginis. Komanda gali pradėti rungtynes, kai turi 3 žaidėjus 

pasiruošusius žaisti. 

11. Tiek vaikinai, tiek merginos rungtyniauja su 6 dydžio (7 svorio) 3x3 kamuoliu 

(Wilson arba Molten firmos). Nesant tokiam kamuoliui vaikinai žaidžia įprastu 7 dydžio kamuoliu, 

merginos – įprastu 6 dydžio kamuoliu. 

12. Rungtynių trukmė – 10 min. nestabdomo laiko arba iki 21 pelnyto taško. 

13. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, žaidžiamas pratęsimas. Pirmoji komanda 

pratęsimo metu pelniusi 2 taškus laimi rungtynes. Pratęsimą su kamuoliu pradeda ta komanda, kuri 

rungtynes pradėjo gindamasi. 

14. Rungtynes pradedanti komanda išaiškinama burtų keliu. Burtus laimėjusi komanda 

renkasi, ar gauna kamuolį pirmai atakai, ar rungtynes pradeda gindamasi. 

15. Komandos atakai skiriama 12 sekundžių. Jeigu aikštėje nėra atakos laikrodžio, 

atakos trukmę kontroliuoja teisėjai. 

16. Už taiklų metimą skiriamas 1 taškas, už taiklų metimą nuo tritaškio linijos – 2 

taškai. 

17. Pražanga atakuojant krepšį – metamas 1 baudos metimas. Metami 2 baudos 

metimai, jeigu prasižengta metant iš už tritaškio linijos. 

18. Komandos pražangų limitas – 6 komandinės pražangos. 

18.1. Bauda už 7, 8 ir 9 komandines pražangas – skiriami 2 baudos metimai. Galioja ir 

taiklaus metimo su pražanga atveju. 

18.2. Bauda už 10 ir tolimesnes komandines pražangas – skiriami 2 baudos metimai ir 

kamuolio valdymas. Galioja ir taiklaus metimo su pražanga atveju. 

19. Už nesportinę pražangą skiriami 2 baudų metimai ir 2 komandinės pražangos, 

kamuolio valdymas nėra skiriamas. Dvi nesportines pražangas gavęs žaidėjas – diskvalifikuojamas. 

Diskvalifikacijos atveju skiriami 2 baudų metimai, 2 komandinės pražangos ir kamuolio valdymas. 

20. Už techninę pražangą skiriamas 1 baudos metimas. 

21. Po pelnytų taškų žaidimas nėra stabdomas, puolanti komanda turi išsivaryti ar 

perduoti kamuolį už tritaškio linijos. Besiginanti komanda negali žaisti į kamuolį puslankio zonoje 

po krepšiu. 

22. Po pražangos ne metimo metu ar kito taisyklių pažeidimo besiginančios komandos 

žaidėjas ties tritaškio linija priešais krepšį paduoda kamuolį puolančiam žaidėjui ir žaidimas toliau 

tęsiamas („check-ball“ situacija). 



23. Po gynyboje atkovoto arba perimto kamuolio, kamuolys turi būti išsivarytas arba 

perduotas už tritaškio linijos. 

24. Ginčo situacija – kamuolys kiekvieną kratą atitenka tuo metu besigynusiai 

komandai. 

25. Žaidėjai gali keistis prieš „check-ball“ situaciją arba prieš atliekant baudos 

metimą. Keistis žaidimo metu draudžiama. 

26. Komandai neatvykus rungtyniauti arba ją diskvalifikavus, jai įskaitomi 

pralaimėjimai į turnyrinę lentelę įrašant 0:W. W-win (pergalė). 

27. Komandų klasifikacija vykdoma naudojant šiuos kriterijus: 

27.1. Daugiausiai pergalių (arba pergalių procentas, jeigu žaidžiamas nevienodas 

rungtynių skaičius). 

27.2. Tarpusavio palyginimas (imant tik pergales/pralaimėjimus, galioja tik 

pogrupyje). 

27.3. Pelnomų taškų vidurkis (neskaičiuojant taškų gautų priešininkui paskyrus 

techninį pralaimėjimą). 

27.4. Jeigu įvertinus šiuos tris kriterijus komandos vieta nepaaiškėja, ji nustatoma 

pagal aukštesnį komandos skirstymą turnyre (reitingą). Jeigu komandos reitingas prieš turnyrą 

nebuvo nustatytas, tokiu atveju galutinė vieta išaiškinama burtais. 

28. Visais čia neaprašytais atvejais vadovaujamasi oficialiomis FIBA 3x3 krepšinio 

taisyklėmis ir jų interpretacijomis. 

 

IV. ZONINIŲ VARŽYBŲ GRUPĖS 

 

MERGINOS 

I 

1. Alytus 

mob. 8 682 43150 

2. Alytaus r  

3. Šalčininkų r. 

4. Varėnos r. 

5. Vilnius 

II 

1. Kauno r.  

mob. 8 646 65746 

2. Kaunas 

3. Kėdainių r. 

4. Prienų r. 

5. Vilkaviškio r. 

III 

1. Panevėžys 

mob. 8 694 34501 

2. Biržų r. 

3. Kupiškio r. 

4. Pakruojo r. 

5. Pasvalio r. 

IV 

1. Telšių r. 

mob. 8 646 06431 

2. Klaipėda 

3. Kretingos r. 

4. Mažeikių r. 

5. Palanga  

6. Plungės r.  

V 

1. Šiauliai 

mob. 8 614 52345 

2. Akmenės r. 

3. Kelmės r. 

4. Joniškio r.  

5. Šiaulių r. 

6. Raseinių r. 

VI 

1. Tauragės r.  

 mob. 8 654 73638 

2. Jurbarko r. 

3. Klaipėdos r. 

4. Pagėgių sav. 

5. Šilalės r. 

 

VII 

1. Vilniaus r. 

mob. 8 688 52500 

2. Elektrėnų sav. 

3. Molėtų r. 

4. Širvintų r. 

5. Ukmergės r. 

 

VIII 

1. Utenos r. 

mob. 8 601 77720 

2. Anykščių r. 

3. Ignalinos r. 

4. Švenčionių r. 

5. Visagino r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAIKINAI 

I 

1. Alytus 

mob. 8 682 43150 

2. Alytaus r  

3. Šalčininkų r. 

4. Varėnos r. 

5. Vilnius 

6. Birštono sav. 

7. Lazdijų r. 

II 

1. Kauno r.  

mob. 8 646 65746 

2. Kaunas 

3. Kėdainių r. 

4. Prienų r. 

5. Vilkaviškio r. 

6. Kazlų Rūdos sav. 

7. Marijampolės sav. 

III 

1. . Panevėžys 

mob. 8 694 34501 

2. Biržų r. 

3. Kupiškio r. 

4. Pakruojo r. 

5. Pasvalio r. 

6. Jonavos r. 

7. Radviliškio r. 

IV 

1. Telšių r. 

mob. 8 646 06431 

2. Klaipėda 

3. Kretingos r. 

4. Mažeikių r. 

5. Palanga  

6. Plungės r.  

7. Rietavo sav. 

V 

1. Šiauliai 

mob. 8 614 52345 

2. Akmenės r. 

3. Kelmės r. 

4. Joniškio r.  

5. Šiaulių r. 

6. Raseinių r.. 

 

VI 

1. Tauragės r.  

 mob. 8 654 73638 

2. Jurbarko r. 

3. Klaipėdos r. 

4. Pagėgių sav. 

5. Šilalės r. 

6. Šakių r. 

7. Šilutės r. 

VII 

1. Vilniaus r. 

mob. 8 688 52500 

2. Elektrėnų sav. 

3. Molėtų r. 

4. Širvintų r. 

5. Ukmergės r. 

6. Kaišiadorių r. 

7. Trakų r. 

VIII 

1. Utenos r. 

mob. 8 601 77720 

2. Anykščių r. 

3. Ignalinos r. 

4. Švenčionių r. 

5. Visagino r. 

6. Rokiškio r. 

  

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 

29. Zoninėse varžybose esant ne daugiau kaip 5 komandoms, žaidžiama rato sistema. 

Atkrintamosios varžybos nežaidžiamos. 

30. Zoninėse varžybose esant daugiau negu 5 komandoms, komandos burtų keliu 

suskirstomos į du pogrupius (A ir B). Pogrupiuose komandos žaidžia rato sistema. Iš pogrupių į 

atkrintamąsias varžybas (pusfinalį) patenka 1-2 vietas užėmusios komandos. Pusfinaliuose 

žaidžiama A1-B2 ir B1-A2, vėliau pusfinalių porų laimėtojai žaidžia rungtynes dėl I-II vietų, o 

pusfinalių porų pralaimėtojai rungtynes dėl III-IV vietų. Pogrupiuose 3 vietas užėmusios komandos 

žaidžia susitikimą dėl V-VI vietų, o 4 vietas užėmusios komandos susitikimą dėl VII-VIII vietų. 

31. Į tarpzonines varžybas patenka 1-2 vietas savo zonų grupėse užėmusios komandos 

(iš viso 16 komandų). 

32. Tarpzoninėse varžybose komandos skirstomos į keturias tarpzonines grupes po 4 

komandas. Tarpzoninėse grupėse rungtyniaujama rato sistema. Atkrintamosios varžybos 

nežaidžiamos. 

33. Į finalinį etapą patenka 1-2 vietas tarpzoninėse grupėse užėmusios komandos (iš 

viso 8 komandos). 

34. Finaliniame etape 8 komandos burtų keliu suskirstomos į du pogrupius (A ir B). 

Pogrupiuose komandos žaidžia rato sistema. Iš pogrupių į atkrintamąsias varžybas (pusfinalį) 

patenka 1-2 vietas užėmusios komandos. Pusfinaliuose žaidžiama A1-B2 ir B1-A2, vėliau 

pusfinalių porų laimėtojai žaidžia rungtynes dėl I-II vietų, o pusfinalių porų pralaimėtojai rungtynes 

dėl III-IV vietų. Pogrupiuose 3 vietas užėmusios komandos žaidžia susitikimą dėl V-VI vietų, o 4 

vietas užėmusios komandos susitikimą dėl VII-VIII vietų. 

   

VI. PROTESTAS. JO PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 

35. Varžybose laikomasi oficialiose FIBA 3x3 taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo 

procedūrų. 

36. Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti: 

36.1. Sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-ios) 

neištaisė rungtynių teisėjas (-ai); 

36.2. Sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba 

nežaistų rungtynių; 

36.3. Žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų. 



37. Priimant sprendimą dėl protesto gali būti naudojama tik oficiali vaizdo ar kita 

medžiaga. 

38. Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi 

laikytis tokios procedūros: 

38.1. Vienas iš komandos žaidėjų turi pasirašyti rungtynių protokole iškart pasibaigus 

rungtynėms ir pateikti raštišką protesto priežasčių paaiškinimą kitoje protokolo pusėje, tai padaryti 

reikia iki kol teisėjai pasirašė rungtynių protokole; 

39. Teisėjų kolegija privalo kuo skubiau priimti sprendimą dėl protesto, t. y. ne vėliau 

negu prasidedant kitam varžybų etapui (jeigu protestas pateiktas pogrupio varžybose – iki 

atkrintamųjų, jeigu atkrintamosiose – iki prasidedant kitam etapui). Sprendimas yra galutinis ir 

neskundžiamas. 

40. Teisėjų kolegija gali nuspręsti nekeisti rungtynių rezultato, jeigu nėra aiškių ir 

pagristų įrodymų apie proteste pateiktą klaidą. Jeigu protestas yra patenkinamas (išskyrus dėl 

žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų) ir sprendimas keičia rungtynių nugalėtoją, tokiu atveju 

laikoma, jog rungtynės baigėsi lygiosiomis ir tuoj pat yra žaidžiamas pratęsimas. 

 

VII. KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA 

41. Zonų grupėse pirmuoju numeriu nurodyti miestų, rajonų savivaldybių švietimo 

skyriai ir centrai priima atvykstančias komandas, savo lėšomis sudaro teisėjų kolegiją, rūpinasi 

medicinos personalu, varžybų vieta. 

42. Kitą dieną po varžybų rezultatus (lenteles) išsiunčia Gintarei Kazlauskienei el. 

paštu gintare.kazlauskiene@lmnsc.lt. 

43. Lentelėse nurodyti tikslius mokyklų pavadinimus, rezultatus ir užimtas vietas. 

44. Komandai atvykus į varžybas, mokytojai (vadovai) pagal bendruosiuose 

nuostatuose nurodytus reikalavimus pateikia teisėjų kolegijai vardines paraiškas ir mokinių 

pažymėjimus. 

 

 

LMNŠC metodininkė Gintarė Kazlauskienė 

mob. 8 622 59942, el. p. gintare.kazlauskiene@lmnsc.lt 
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