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PATVIRTINTA 

Jurbarko sporto centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr.VĮ-164 

 

JURBARKO KREPŠINIO LYGOS 2022/2023 M. ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI: 

1. Populiarinti krepšinio žaidimą Jurbarko rajono gyventojų tarpe; 

2. Tobulinti sportinį meistriškumą; 

3. Išaiškinti stipriausią čempionato komandą; 

4. Reklamuoti čempionatą ir pritraukti kuo daugiau žiūrovų rungtynių metu; 

5. Siekti, kad žiniasklaidos priemonės kuo daugiau teiktų informacijos apie čempionatą. 

II. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS: 

1. Jurbarko krepšinio lygos (toliau - JKL) čempionatą organizuoja Jurbarko sporto centras, tel. 

8 447 72536. 

2. Čempionatą vykdo Jurbarko sporto centras ir JKL 2022/2023 m. čempionato valdyba 

(Priedas Nr. 1) 

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Švedas, Jurbarko sporto centro sporto metodininkas, tel. 8 674 

03663. 

3. JKL čempionato varžybos vykdomos pagal FIBA patvirtintas taisykles. 

4. Žaidžiama FIBA atestuotais MOLTEN kamuoliais. 

5. JKL administracijos būstinė – Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas, tel. 8 447 72536, el. 

paštas jurbarkosportas@gmail.com 

 

III. DALYVIAI: 

1.Jurbarko krepšinio lygos 2022/2023 m. čempionate dalyvauja: 
 

1. „JURBARKIŠKIS“    vadovas Darius Kalinauskas; 

2. „SC U-17“     vadovas Povilas Valaitis; 

3. „SC U-19+“     vadovas Vaidas Greičius; 

4. VILKAS „JURAS&BARKUS“  vadovas Tomas Bastys; 

5. „VIESULAS“    vadovas Ignas Bosas; 

6. „UGNEKA“     vadovas Mindaugas Jonušauskas. 

 

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA: 

1. Komandos registracija vykdoma iki 2022 m. lapkričio 11 d. 

2. JKL čempionato pradžia 2022 m. lapkričio 20 d. 

3. Registruojant pateikiama: 

3.1. Nustatytos formos paraiška (Priedas Nr. 2), pasirašyta komandos vadovo/trenerio ir 

žaidėjų (paraišką pateikti iki 2022 m. lapkričio 20 d.). Paraiškoje pasirašę žaidėjai patvirtina, kad 
pasitikrino gydymo įstaigoje savo sveikatos būklę bei gali dalyvauti krepšinio varžybose ir sutinka, 

kad būtų filmuojami, fotografuojami, medžiaga naudojama JKL 2022/2023 m. čempionato 

viešinimui. Įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų metu, varžybų organizatoriams jokių 

pretenzijų neturės. Asmenims, neturintiems 18 metų, privalu turėti galiojančią sportuojančio ir 

užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a). Jos kopija 

turi būti pateikta kartu su komandos paraiška. Neturint jos, nebus leidžiama dalyvauti varžybose. 

mailto:jurbarkosportas@gmail.com
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3.2. Paraiškoje gali būti įrašyta 15 žaidėjų; 

3.3. Kiekvienam JKL čempionato rungtynių pristatymui turi būti ne mažiau kaip 6  žaidėjai. 

Jei komanda, prasidedant rungtynėms žaidėjų pristatymo metu, neturi 6 žaidėjų, skiriama 10,00 EUR 

bauda. 

3.4. Paraišką papildyti ir žaidėjus registruoti galima reguliaraus sezono metu, bet ne vėliau 

kaip iki reguliaraus sezono pabaigos lieka 2 turai. 

3.5. JKL žaidėjams pereiti iš komandos į komandą galima reguliaraus sezono metu, bet ne 

vėliau kai iki reguliaraus sezono pabaigos lieka 2 turai. 

3.6. Kiekvienoje JKL komandoje galima registruoti ne daugiau 2 krepšininkų iš kito rajono 

žaidžiančių ne aukščiau RKL. Iki atkrintamųjų varžybų šie krepšininkai turi sužaisti bent po dvi 

reguliaraus sezono rungtynes, kitu atveju jiems nebus leidžiama žaisti atkrintamosiose varžybose. 

Varžybų metu žaidžiančiame penkete gali būti vienas krepšininkas ne iš Jurbarko rajono. 

3.7. Krepšininko statusas „iš kito rajono“ netaikomas Kidulių seniūnijos gyventojams ir tiems 

asmenims, kurie vienoje komandoje žaidė ne mažiau 5 sezonų JKL čempionate. Krepšininko 

statusas „iš kito rajono“ taikomas jei asmuo perėjo į kitą komandą ir nesužaidė joje 5 sezonų JKL 

čempionate. 

3.8. Žaidėjai išvykę iš Jurbarko rajono mokytis, dirbti ar gyventi – gali žaisti JKL, nesvarbu 

kokioje krepšinio lygoje jie žaistų. 

3.9. Iki atkrintamųjų varžybų vietiniai Jurbarko rajono krepšininkai turi sužaisti bent vienas 

reguliaraus sezono rungtynes, kitu atveju jiems nebus leidžiama žaisti atkrintamosiose varžybose. 

4. Ant komandos suolo gali būti tik asmenys: 

4.1. įtraukti į komandos paraišką žaidėjai. 

4.2. komandos treneris/komandos vadovas. 

Vyresniojo teisėjo nurodymu asmenys, neatitinkantys šių reikalavimų, privalo palikti 

komandos suolą. Bet kuris asmuo, nubaustas diskvalifikacine pražanga taip pat turi palikti komandos 

suolą. 

 

V. ČEMPIONATO VYKDYMO SISTEMA: 

 

I  ETAPAS – reguliarusis sezonas: 

JKL komandos žaidžia tarpusavyje vieno rato sistema. Kiekviena komanda sužaidžia 

po 5 rungtynes. 

KOMANDOS VIETA TURNYRINĖJE LENTELĖJE 

Komandos klasifikuojamos pagal iškovotus taškus: už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 

2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už pralaimėjimą netekus teisės žaisti – 0 taškų (neatvykimas į 

varžybas, nesusimokėjus mokesčių už nuostatų pažeidimus, laiko vilkinimas, atsisakymas pradėti 

rungtynes). 

1. Kai dvi komandos surenka tiek pat taškų ir jų laimėtų tarpusavio rungtynių skaičius 

vienodas, aukštesnę vietą lemia tarpusavio rungtynėse įmestų ir praleistų taškų santykis. 

2. Kai po tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos jų vietas nustato tarpusavio 

rungtynių įmestų ir praleistų taškų santykis. 

3. Jei negalima pagal 1-2 punktus nustatyti komandų vietų, skaičiuojamas visų JKL rungtynių 
įmestų ir praleistų taškų santykis. 

 

II  ETAPAS – atkrintamosios varžybos ir finaliniai susitikimai: 

Komandos po reguliaraus sezono (I etapo) grupėje užėmusios I, II vietas tiesiogiai patenka į 

pusfinalį. Likusios komandos dalyvauja atkrintamosiose varžybose pagal sistemą 3-6, 4-5. 

Žaidžiama iki 1 laimėtų rungtynių. Laimėjusios komandos patenka į pusfinalį, o pralaimėjusios 

kovoja dėl 5-6 vietų. 
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ATKRINTAMŲJŲ VARŽYBŲ SISTEMA 

 

 A1   

      

        

A4       

       

A5       

 Dėl 1-2 vietų   

A3       

       

A6       

        

      

  A2    

     

     

     

Dėl 5-6 vietų   Dėl 3-4 vietų  

     

       

 

Pusfinalio susitikimuose žaidžiama iki 1 laimėtų rungtynių (esant pageidavimui pusfinalio ir 

finaliniai susitikimai gali būti žaidžiami iš kelių rungtynių), laimėjusios komandos kovoja dėl 1-2 

vietų, o pralaimėjusios dėl 3-4 vietų. 

 

VI. RUNGTYNIŲ DATA IR LAIKAS: 

1. OFICIALI RUNGTYNIŲ DATA – laikoma data patvirtinta oficialiame JKL tvarkaraštyje 

(Priedas Nr.3.). JKL 2022/2023 m. čempionato oficialios dienos yra kas antras sekmadienis nuo 

11.00 val. iki 16.00 val. 

2. RUNGTYNIŲ PRADŽIA. Rungtynių teisėjo nurodymu, komandos turi nedelsiant pradėti 

rungtynes. Komandos atsisakymas pradėti rungtynes ar laiko vilkinimas vertinamas kaip 

neatvykimas į rungtynes. 

3. NENUMATYTAS RUNGTYNIŲ NUTRAUKIMAS. Jei dėl netinkamo sirgalių elgesio ar 

kitų veiksmų teisėjai negali tęsti darbo ar kyla grėsmė jų saugumui, rungtynės gali būti 

nutraukiamos. Tokiu atveju varžybų vyr. teisėjas JKL valdybai privalo išsiusti oficialų pranešimą, 

paaiškinantį rungtynių nutraukimo priežastis bei patvirtinti nutrauktų rungtynių rezultatą. JKL 

valdyba sprendžia ar bus peržaidžiamos rungtynės ir kokiomis sąlygomis. 

 

VII. OFICIALŪS PAREIGŪNAI 

1. Kiekvienoms rungtynėms teisėjus (2 asmenys), aptarnaujantį personalą (5 asmenys), 

mediciną (1 asmuo) skiria Jurbarko sporto centras. 

2. Teisėjai vadovaujasi FIBA patvirtintomis taisyklėmis ir JKL čempionato nuostatais. 

3. Komandų vadovai atsako ir rūpinasi už komandos elgesį ir tvarką sporto salėje, 

persirengimo kambariuose ir už jų ribų. 

4. Pageidautina, kad rungtynių metu salėje budėtų policijos pareigūnai arba apsaugos 

darbuotojai. 

 

VIII. RUNGTYNIŲ ORGANIZAVIMAS 

1. VARŽYBŲ VIETA: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salė 

(Vydūno g. 15, Jurbarkas). 

1.1. Sporto salėje (ant parketo) gali būti tik žaidžiančios komandos ir dvi sekančių rungtynių 

komandos su sportine apranga. 
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1.2. Rungtynių pradžioje pristatant komandos žaidėjus, į aikštę jie privalo išbėgti vienoda 

apranga (sportiniais kostiumais arba trumpa žaidimo apranga). 

1.3. Temperatūra sporto salėje (įskaitant komandų ir teisėjų rūbines) turi būti ne žemesnė nei 

16° C. 

1.4. Krepšinio aikštė turi būti gerai apšviesta. Apšvietimas turi būti įjungtas mažiausiai 

30 minučių iki rungtynių pradžios komandoms apšylant. 

2. RŪBINĖ 

Organizatoriai už daiktų saugumą neatsako. 

 

IX. RUNGTYNIŲ PROTOKOLAI 

JKL duomenys skelbiami www.jurbarkosportas.lt svetainėje ir kituose informaciniuose 

leidiniuose. 

 

X. FINANSINIAI ATSISKAITYMAI 

1. Komandos, dalyvaujančios JKL čempionate moka – 250,00 EUR teisėjavimo paslaugų 

mokestį. 

2. Mokestį pervesti į VŠĮ „Grožio ir sporto spektras“ sąskaitą LT5770440600 03226262, 

AB SEB bankas iki 2022 m. gruodžio 2 d. 

 

XI. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA 

Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo (vyresniojo teisėjo ar teisėjo) 

sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, ji turi elgtis taip: 

1. Įvykus incidentui kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamu ir laikrodis 

sustabdytas arba pirmosios pasitaikiusios minutės pertraukėlės metu) komandos kapitonas arba 

vadovas/treneris savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išdėsto vyresniajam teisėjui. Vyresnysis 

teisėjas gali paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikrinti protokolą, rezultatą ir žaidimo 

laiką. Jeigu šis rungtynių pertraukimas trunka ilgiau nei 30 sekundžių, pretenzijas pareiškusiai 

komandai įskaitoma minutės pertraukėlė, išskyrus atvejį, kai vyresnysis teisėjas pretenzijas 

pripažįsta esant pagrįstas ir nusprendžia kitaip. 

2. Jeigu rungtynėms pasibaigus komanda lieka įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė jai žalą, 

komandos kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad jo komanda protestuoja 

rungtynių rezultatą. Komandos kapitonas turi pasirašyti protokolo langelyje "kapitono parašas 

protesto atveju". Kad šis komandos kapitono pareiškimas įsigaliotų, būtina, kad oficialus komandos 

atstovas patvirtintų šį protestą raštu per 20 minučių nuo rungtynių pabaigos. Protestas įteikiamas 

JKL čempionato vyr. teisėjui. 

3. Protestuojanti komanda per 1 val. nuo rungtynių pabaigos JKL čempionato vyr. teisėjui 

privalo įteikti protesto tekstą. Sprendimą dėl protesto patenkinamo ar atmetimo sprendžia JKL 

valdyba. 

 

XII. PROTESTAI IR BAUDOS 

Žaidėjams, treneriams, bei kitiems su komanda susijusiems asmenims gali būti taikomos 

nuobaudos, jeigu apie šių asmenų netinkamą elgesį JKL valdybą informuoja vyr. teisėjas. Visa tai 
sprendžia JKL valdyba. 

1. Už grasinimą, bauginimą, keiksmus, nepadorių gestų rodymą ar įžūlų elgesį teisėjų, 

sekretoriato ar kitų krepšininkų atžvilgiu – 15,00 EUR bauda. Pasikartojus tame pačiame sezone – 

skiriama dvigubai didesnė bausmė. 

2. Už smurtinius veiksmus teisėjų, sekretoriato, žaidėjų atžvilgiu rungtynių ir ne rungtynių 

metu – 30,00 EUR bauda ir JKL valdyba sprendžia tolimesnį žaidėjo dalyvavimą JKL. 

3. Už techninę pražangą – 10,00 EUR bauda. Išimtis taikoma moksleiviams, kurie gali 

nemokėti baudos, bet privalo praleisti 1 rungtynes (arba susimoka baudą ir žaidžia sekančias 

rungtynes). 

4. Už diskvalifikacinę pražangą – 15,00 EUR bauda ir diskvalifikacija vienerioms rungtynėms 

arba 30,00 EUR bauda ir žaidžia sekančias rungtynes. 

http://www.jurbarkosportas.lt/
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5. Už sukeltas peštynes – 30,00 EUR bauda ir diskvalifikacija 2 rungtynėms arba 60,00 EUR 

bauda ir JKL valdyba sprendžia tolimesnį žaidėjų dalyvavimą JKL (JKL valdybai priėmus neigiamą 

sprendimą dėl diskvalifikacijos laiko sutrumpinimo nuobaudos mokestis negrąžinamas). 

6. Už komandos neatvykimą į rungtynes – 30,00 EUR bauda, pasikartojus – bauda 

dvigubinama, trečią kartą komandai neatvykus, ji šalinama iš čempionato. 

7. Komanda negali vėluoti į rungtynes. Išimtinais atvejais (sugedus transportui ir pan.) 

atvykstanti komanda turi įspėti JKL valdybą. 

8. Jei komanda atsisako žaisti arba pratęsti žaidimą neturint tam pateisinamų priežasčių  

pergalė skiriama varžovams į rungtynių protokolą įrašomas rezultatas 20:0 ir skiriama 30,00 EUR 

bauda. 

9. Už turto niokojimą sporto bazės patalpose, jos teritorijoje – 30,00 EUR bauda ir žalos 

atlyginimas. Dėl tolimesnio dalyvavimo JKL sprendžia JKL valdyba. 

Visos paskirtos baudos turi būti sumokėtos per 7 darbo dienas nuo jų paskyrimo datos 

pavedimu į Jurbarko sporto centro atsiskaitomąją sąskaitą LT684010044300067164 AB DnB 

NORD bankas, b.k. 40100. Komandoms ir žaidėjams nesumokėjusioms paskirtų baudų nebus 

leidžiama žaisti kol nesusimokės paskirtų baudų. Komandos vadovas atsako už visų nuobaudų 

sumokėjimą laiku. 

Finaliniuose susitikimuose paskirtos baudos keliamos į sekantį JKL sezoną. 

 

XIII. APDOVANOJIMAS  

1. Komandą JKL 2022/2023 m. čempionate užėmusi: 

I vietą apdovanojama taure ir individualiais prizais. 

II-III vietos apdovanojamos taurėmis ir medaliais. 

2. Apdovanojami I-III vietas iškovojusių komandų žaidėjai, treneriai, komandų vadovai 

(iš viso 15 asmenų). 

     


