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TURNYRO NUOSTATAI
Komandos
1.
Kiekvieną komandą sudaro trys žaidėjai (gali būti registruojamas vienas atsarginis žaidėjas), kurie
yra Šilutės rajono savivaldybės gyventojai ir nedalyvauja profesionaliame krepšinio žaidime, žaidėjų amžius
neribojamas.
2.
Visos komandos ir jų žaidėjai turi būti užsiregistravę pas varžybų organizatorius.
3.
Rungtynės pradedamos esant trims kiekvienos komandos žaidėjams. Rungtynių eigoje gali likti ir
du komandos žaidėjai.
4.
Varžybų organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti žaidėjus ar komandas, jeigu: žaidžia neregistruoti
žaidėjai, yra falsifikuoti dalyvių amžių įrodantys dokumentai ar komandos nariai šiurkščiai pažeidžia sporto etikos
normas.
5.
Visos rungtynės žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. Jeigu kuri nors komanda būna
nepasiruošusi žaisti paskirtu laiku, jai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:2.
Varžybos
Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 2-3 min. apšilimą.
Metant monetą nustatoma komanda, kuri pradės žaidimą iš už 6,25 m linijos. Ji turi pradėti savo ataką
perdavimu.
Įmetus kamuolį į krepšį, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri tęsia žaidimą kamuolio perdavimu
iš už 6,25 m linijos. Būtina atlikti bent vieną perdavimą, tik tada galima atakuoti krepšį. Pažeidus šią taisyklę
metimas neįskaitomas ir kamuolys perduodamas varžovui.
Atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį, jis turi būti grąžintas už 6,25 m linijos (perdavimas nebūtinas).
Kamuoliui patekus už aikštelės ribų arba teisėjui užfiksavus pražangą (ne metimo metu), kamuolys
įmetamas iš už šoninės arba galinės linijos.
Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. Jei nėra kuo pakeisti, komanda
tęsia rungtynes dviese.
Nėra "ginčo" išmetimų. Esant tokioms situacijoms, kamuolys atitenka pakaitomis tai vienai, tai kitai
komandai. Pirmasis "ginčo" kamuolys atitenka besiginančiai komandai.
24 sekundžių kamuolio valdymo taisyklė netaikoma.
Žaidėjų keitimus galima atlikti po kiekvieno teisėjo švilpuko (teisėjui leidus).
Rungtynių teisėjas fiksuoja metimus, pražangas, galutinį rungtynių rezultatą.
Rezultatas
o Rungtynės vyksta iki 15 taškų arba 10 min.
o Jei 10 min. laikas baigėsi, nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi daugiau taškų. Jei rezultatas lygus komandų žaidėjai meta po 1 baudą (iš viso po 3 baudas kiekviena komanda). Jei ir tada neišaiškės nugalėtojas,
komandos pakaitomis meta po viena baudą iki pirmos nepataikytos.
o Jei žaidimas vyksta iki 15 taškų, nugalėtojas turi turėti 2 taškų persvarą.
o Visi kamuoliai, įmesti už 6,25 m linijos vertinami 2 taškais. Jei iš arčiau - 1 tašku. Tai nustato rungtynių
teisėjas.
Pražangos
1.
Jei pražanga padaryta metimo metu, skiriami 1 arba 2 baudos metimai.
2.
Jei žaidėjui metant į krepšį varžovai prasižengia, o kamuolys įkrenta į krepšį, metimas užskaitomas
ir kamuolys paliekamas valdyti tai pačiai komandai. Jis įmetamas iš už 6,25 m linijos.
3.
Jei pražanga nesportinė - metamas 1 baudos metimas (2 baudos metimai, jei prasižengta metant iš
už 6,25 m linijos) ir dar kamuolys atitenka tai pačiai komandai. Už techninę pražangą – 1 baudos metimas ir
kamuolio valdymas.
4.
Žaidėjas, padaręs dvi nesportines pražangas, šalinamas iš aikštelės iki rungtynių pabaigos.
5.
Komandai surinkus 4 pražangas, kiekviena kita pražanga baudžiama baudos metimu.
Apdovanojimai
Pirmos vietos nugalėtojams įteikiama Savivaldybės merės Daivos Žebelienės taurė, medaliai ir 300 litų
premija, antros vietos – medaliai ir 200 litų premija, trečios – medaliai ir 100 litų premija.

