LIETUVOS 3x3 KREPŠINIO ČEMPIONATAS 2021
VASAROS ČEMPIONATAS
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I. TIKSLAI
Skatinti sporto ugdymo įstaigas kurti 3x3 krepšinio sekcijas.
Populiarinti olimpinę 3x3 krepšinio sporto šaką Lietuvoje.
Plėsti 3x3 krepšinio prieinamumą ir geografiją.
Išlaikyti varžybų tęstinumą.
Sudaryti sąlygas žaidėjams rinkti 3x3 reitingo taškus.
Išaiškinti stipriausias Lietuvos 3x3 krepšinio komandas.
II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
Čempionatą organizuoja VšĮ Mažų miestelių krepšinio lyga (juridinio asmens kodas 304405839) ir
Asociacija 3x3 krepšinio asociacija (juridinio asmens kodas 304902385), toliau – Organizatoriai.
Varžyboms vadovauja ir varžybas vykdo VšĮ Mažų miestelių krepšinio lyga direktorius, toliau –
Direktorius. Varžybos gali būti vykdomos kartu su partneriais.
Čempionatas vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles ir taisyklių interpretacijas, su išimtimis
apibrėžtomis šiuose nuostatuose, ir pagal šiuos nuostatus.
Esant svarbioms priežastims Organizatoriai pasilieka teisę keisti atskirus nuostatų punktus.
III. KOMANDOS IR ŽAIDĖJAI

1. Komandos
1.1. Registracija
1.1.1. Kiekviename etape dalyvaujančių komandų skaičius nustatomas pagal išankstinę registraciją.
1.1.1.1. Registracija vykdoma per FIBA platformą http://play.fiba3x3.com, el. paštu
3x3cempionatas@gmail.com arba tinklalapyje www.3x3cempionatas.lt.
1.1.1.2. Registracija baigiasi likus 2 dienoms iki kiekvieno etapo pradžios. Organizatoriai gali nustatyti
kitokį terminą registracijos pabaigai.
1.1.1.3. Organizatoriai turi teisę anksčiau laiko stabdyti registraciją arba esant reikalui ją pratęsti.
1.1.1.4. Organizatoriams paprašius komanda privalo pateikti žaidėjų amžių patvirtinančius dokumentus.
Jeigu žaidėjas pažeidžia amžiaus apribojimą iš tolimesnių varžybų diskvalifikuojama visa
komanda.
1.1.1.5. Jeigu meistriškumo apribojimas pažeistas Mėgėjų arba Mėgėjų B grupėje iš tolimesnių varžybų
diskvalifikuojama visa komanda.
1.2. Amžiaus ir pajėgumo grupės
1.2.1. ELITAS – be apribojimų;
1.2.2. MĖGĖJAI - negali dalyvauti žaidėjai praėjusį sezoną turėję NKL ar aukštesnės lygos licenciją;
1.2.2.1. Išimtis MĖGĖJŲ grupėje taikoma žaidėjams aukštesnėje lygoje sužaidusiems ne daugiau 6
rungtynių.
1.2.3. MĖGĖJAI B - negali dalyvauti žaidėjai praėjusį sezoną turėję RKL ar aukštesnės lygos licenciją;
1.2.4. MERGINOS – merginos ir moterys be apribojimų;

1.2.5. 35+ – gimę 1986 m. ir vyresni;
1.2.6. U17 – gimę 2004 m. ir jaunesni;
1.2.7. U16 – gimę 2005 m. ir jaunesni;
1.2.8. U15 – gimę 2006 m. ir jaunesni;
1.2.9. U14 – gimę 2007 m. ir jaunesni;
1.2.10. U13 – gimę 2008 m. ir jaunesni;
1.2.11. U12 – gimę 2009 m. ir jaunesni;
1.2.12. U11 – gimę 2010 m. ir jaunesni.
2. Žaidėjai
2.1. Vieną komandą viso čempionato metu gali sudaryti daugiausiai 6 žaidėjai. Vieno etapo metu komandą
sudaro 3-4 žaidėjai.
2.2. Visi žaidėjai (išskyrus U10, U11, U12 ir U13 grupių žaidėjus) privalo turėti susikūrę ir pilnai patvirtinę
oficialius FIBA 3x3 žaidėjo profilius FIBA platformoje http://play.fiba3x3.com.
2.3. Žaidėjas vienu metu gali atstovauti tik vieną komandą toje pačioje grupėje.
2.4. Vieną kartą per sezoną žaidėjas gali keisti komandą. Apie norimą pakeitimą privalo būti informuojamas
varžybų direktorius el.paštu 3x3cempionatas@gmail.com ir turi būti gautas varžybų direktoriaus
patvirtinimas.
2.4.1. Varžybų direktorius pasilieka teisę pakeitimo netvirtinti.
2.4.2. Prieš finalinį etapą keisti komandą draudžiama.
2.5. Komandos gali registruoti ne daugiau kaip 2 žaidėjus ne Lietuvos Respublikos piliečius.
2.5.1. Šis punktas netaikomas užsienio komandoms.
3. Finansiniai įsipareigojimai
3.1. ELITO grupės komandos registracijos metu moka dalyvio mokestį 60 Eur komandai už vieną etapą.
3.2. MĖGĖJŲ grupės komandos registracijos metu moka dalyvio mokestį 50 Eur komandai už vieną etapą.
3.3. KITŲ grupių komandos registracijos metu moka dalyvio mokestį 40 Eur komandai už vieną etapą.
3.4. Komandai neatvykus į varžybas ar atsisakius jose dalyvauti dalyvio mokestis nėra grąžinamas ar perkeliamas.
3.5. Finaliniuose etapuose dalyvio mokestis nėra mokamas.
IV. VARŽYBOS
4. Varžybų vieta
4.1. Čempionato etapai vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose: Radviliškis, Tauragė, Rietavas, Kupiškis, Nemenčinė,
Pakruojis, Mažeikiai, Kazlų Rūda, Jonava, Panevėžys.
4.2. Organizatoriai esant svarbioms priežastims pasilieka teisę keisti numatytą varžybų vietą ar datą.
5. Kiti reikalavimai
5.1. Komanda gali pradėti dalyvauti nuo bet kurio etapo, dalyvauti visuose etapuose nėra būtina.
5.2. Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų
trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos.
5.3. Komandos turi dėvėti vienodos spalvos ir vienodo dizaino marškinėlius su aiškiai matomais žaidėjų numeriais.
5.4. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už jų
sveikatos sutrikimus varžybų metu Organizatoriai neatsako.
5.5. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos
sutrikimus) riziką. Rekomenduojama prieš dalyvavimą čempionate pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos
priežiūros įstaigose.
5.6. Už nepilnamečius dalyvius atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys
dalyvauti čempionate gali tik jeigu yra pasitikrinę sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
5.7. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir
filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

6. Čempionato varžybų sistema
6.1. Čempionatą sudaro 9 atrankiniai etapai ir finalinis etapas.
6.1.1. I etapas – 2021 m. liepos 3-4 d. Radviliškis
6.1.2. II etapas – 2021 m. liepos 5 d. Tauragė
6.1.3. III etapas – 2021 m. liepos 6 d. Rietavas
6.1.4. IV etapas – 2021 m. liepos 10-11 d. Kupiškis
6.1.5. V etapas – 2021 m. liepos 17-18 d. Nemenčinė
6.1.6. VI etapas – 2021 m. liepos 24-25 d. Mažeikiai
6.1.7. VII etapas – 2021 m. liepos 29-30 d. Pakruojis
6.1.8. VIII etapas – 2021 m. rugpjūčio 5-6 d. Kazlų Rūda
6.1.9. IX etapas – 2021 m. rugpjūčio 7-8 d. Jonava
6.1.10. Finalinis etapas – 2021 m. rugpjūčio 13-15 d. Panevėžys
6.1.11. Esant svarbioms priežastims etapų datos gali būti keičiamos.
6.2. Kiekvieno etapo varžybų sistema nustatoma pasibaigus etapo registracijai.
6.3. Varžybų sistema sudaroma FIBA 3x3 sistemos pagalba, komandos į pogrupius skirstomos pagal komandos
turimą FIBA 3x3 reitingą.
6.3.1. Organizatoriai gali pogrupius sudaryti remdamiesi kitais principais, tokiu atveju komandos iš anksto
informuojamos kokiu principu bus sudaromi pogrupiai.
6.4. Kiekviename etape rungtyniaujančios komandos pagal etape užimtą galutinę vietą gauna įskaitinius
turnyrinius taškus.
6.5. Įskaitinių taškų lentelė:
Vieta
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6.6. Patekimas į čempionato finalus
6.6.1. Atrankinį ELITO grupės etapą laimėjusi komanda įgyja teisę žaisti čempionato finale, tačiau
nepraranda teisės toliau rungtyniauti kituose čempionato atrankiniuose etapuose.
6.6.1.1. ELITO grupės finale rungtyniauja atrankinių etapų laimėtojai ir likusios komandos pagal surinktus
įskaitinius taškus.
6.6.2. Jeigu atrankinį ELITO grupės etapą laimi komanda jau turinti kelialapį į finalą, žemesnėse vietose
esančioms komandoms tiesioginis kelialapis nėra skiriamas.
6.6.3. Į KITŲ grupių finalus patenka komandos pagal surinktus įskaitinius turnyrinius taškus.
6.6.4. Čempionato finaluose dalyvaujančių komandų skaičius:
6.6.4.1. ELITAS – 12 komandų;
6.6.4.2. MĖGĖJAI – 12 komandų;
6.6.4.3. MĖGĖJAI B – 8 komandos;
6.6.4.4. MERGINOS – 6 komandos;
6.6.4.5. 35+ - 6 komandos;
6.6.4.6. U17 – 8 komandos;
6.6.4.7. U16 – 8 komandos;
6.6.4.8. U15 – 8 komandos;
6.6.4.9. U14 – 12 komandų;
6.6.4.10.
U13 – 12 komandų;
6.6.4.11.
U12 – 12 komandų;
6.6.4.12.
U11 – 12 komandų.
6.7. Jeigu komanda iškovojusi teisę dalyvauti finale, šios teisės atsisako ar dalyvauti negali, jos vieta atitenka
žemesnę vietą turnyrinėje lentelėje užimančiai komandai.
7. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje
7.1. Komandos vieta grupės turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles.

8. Taisyklės
8.1. Rungtyniaujama pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles.
8.2. ELITO grupėje žaidžiama 10 minučių pilnai stabdomo laiko arba iki 21 pelnyto taško.
8.3. KITOSE grupėse žaidžiama 8 minutės laiko (stabdoma paskutinė 1 minutė) arba iki 15 pelnytų taškų.
8.4. U11 grupėje pratęsimas žaidžiamas iki pirmo taiklaus metimo. Iš bet kurios aikštės vietos pataikytas metimas
vertas 2 taškų.
8.5. Organizatoriai esant svarbioms priežastims gali keisti rungtynių trukmę ar pergalei reikalingų taškų skaičių,
prieš prasidedant varžyboms atskiru pranešimu apie tai informuodami visus dalyvius ar tam tikrą amžiaus
grupę.
8.6. Oficialus čempionato kamuolys – Wilson 3x3.
8.6.1. U11 grupėje leidžiama rungtyniauti 5 dydžio krepšinio kamuoliu.
V. APDOVANOJIMAI
9. Apdovanojimai
9.1. Komandos atrankiniame etape užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos medaliais.
9.2. Komandos finaliniame etape užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos taurėmis, medaliais.
9.3. Papildomai gali būti skiriami piniginiai prizai, rėmėjų prizai ir kitos dovanos.
9.4. Papildomai gali būti apdovanojami ir atskiri žaidėjai, komandos ar kiti rungtynių dalyviai.
VI. TEISĖJAI
10. Aikštės ir sekretoriato teisėjai
10.1. Varžyboms teisėjauja 1-2 aikštės teisėjai.
10.2. Varžyboms sekretoriauja 1-2 sekretoriato teisėjai.
10.3. Teisėjus ir sekretoriatą skiria bei apmokėjimą vykdo Organizatoriai bendradarbiaudami su Lietuvos
krepšinio federacijos teisėjų asociacija.
VII. PROTESTAS. JO PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA
11. Čempionate laikomasi oficialiose FIBA 3x3 taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo procedūrų.
11.1. Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:
11.1.1. Sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-ios) neištaisė rungtynių
teisėjas (-ai);
11.1.2. Sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba nežaistų rungtynių;
11.1.3. Žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų.
11.2. Priimant sprendimą dėl protesto gali būti naudojama tik oficiali vaizdo ar kita medžiaga.
11.3. Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis tokios
procedūros:
11.3.1. 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;
11.3.2. Sumokėti 100 Eur užstatą organizatoriams už protesto pateikimą. Atmesto protesto atveju užstatas
komandai nėra grąžinamas.
11.4. Varžybų direktorius privalo kuo skubiau priimti sprendimą dėl protesto, t. y. ne vėliau negu prasidedant
kitam varžybų etapui (jeigu protestas pateiktas grupės varžybose – iki atkrintamųjų, jeigu atkrintamosiose –
iki prasidedant kitam etapui). Sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
11.5. Varžybų direktorius 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.

VIII. DRAUSMINĖS SANKCIJOS
12. Drausminė sistema
12.1. Drausminės sistemos veikla grindžiama teisingumo, sąžiningumo, protingumo, etiškumo, teisinio elgesio ir
lygybės principais bei sąlygomis ir reikalavimais, numatytais šiuose nuostatuose, Organizatorių įstatuose, LKF
ir Organizatorių bendradarbiavimo sutartimi pasirašytuose dokumentuose bei LKF etikos ir drausmės
kodekse.
12.2. Drausminės sankcijos apima taisyklių pažeidimus, čempionato nuostatų, kitų sutarčių ir reikalavimų,
patvirtintų Organizatorių, pažeidimus.
12.3. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms privalo paklusti visi klubai ir jų atstovai, žaidėjai, treneriai,
teisėjai.
12.4. Sankcijos gali būti taikomos už pažeidimus, įvykusius prieš ar po rungtynių, laikant kad jie įvyko rungtynių
metu.
12.5. Klubai atsako už savo žaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančiųjų ir kitų su klubo veikla susijusių asmenų elgesį
ir už jiems paskirtų nuobaudų įvykdymą.
12.6. Teisė skirti drausmines ir finansines sankcijas suteikiama Varžybų direktoriui kaip pirmajai instancijai.
12.7. Varžybų direktorius, skirdamas nuobaudą, privalo atsižvelgti į objektyvias ir subjektyvias priežastis,
lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į žalą, kurią tas ar kitas veiksmas ar neveikimas turi ar daro
neigiamą poveikį Lietuvos 3x3 čempionatui, rėmėjams, partneriams ir apskritai krepšinio įvaizdžiui.
12.8. Varžybų direktorius drausmines ir finansines sankcijas skiria neviršydamas nustatytų ribų.
12.9. Skirdamas nuobaudas Varžybų direktorius gali remtis rungtynių vaizdo įrašais, teisėjų ir klubų atstovų
pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete bei kita informacija.
12.10. Varžybų direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti Drausmės komisijai. Drausmės komisiją sudaro po
vieną organizatorių, teisėjų ir žaidėjų atstovą.
12.11. Jeigu klubas nesutinka su Varžybų direktoriaus sprendimu, jis gali per 3 kalendorines dienas nuo
sprendimo pranešimo pateikti apeliaciją Drausmės komisijai. Kad apeliacija taptų galiojančia, ją teikiantis
klubas turi sumokėti 100 Eur garantinį įnašą. Jei Drausmės komisija patenkina apeliaciją, garantinis įnašas
grąžinamas.
12.12. Apeliacijoje turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas ir ją atstovaujančio asmens rekvizitai,
sprendimas, kuris yra apskundžiamas, taip pat priežastys, skatinančios pateikti apeliaciją, įrodymai, pateikti
Varžybų direktoriui, į kuriuos, apeliuojančios pusės manymu, nebuvo atsižvelgta. Taip pat čempionato
nuostatų ir/ar 3x3 krepšinio taisyklių reikalavimai bei procedūros, kuriuos apeliuojanti pusė laiko esant
pažeistus, apeliuojančios pusės pageidavimai ir/ar reikalavimai, apeliacijos pateikimo vieta ir laikas.
12.13. Jeigu klubas nesutinka su Drausmės komisijos sprendimu, jis gali kreiptis į LKF etikos, drausmės ir
apeliacinę komisiją, taip, kaip tai yra numatyta LKF etikos ir drausmės kodekse. LKF etikos, drausmės ir
apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
13. Drausminės sankcijos
13.1. Komandos neatvykimas į etapo varžybas arba atsisakymas rungtyniauti be pateisinamos priežasties –
Organizatorių sprendimu komanda gali būti diskvalifikuojama iš čempionato.
13.2. Rungtynėse žaidė žaidėjas, kuris nebuvo registruotas varžyboms, ar jam nebuvo duotas raštiškas varžybų
direktoriaus leidimas. Bauda – rungtynių rezultato anuliavimas, komandai įskaitomas pralaimėjimas bei
skiriama bauda iki 300 Eur.
13.3. Sąmoningas krepšinio įrenginių, kito inventoriaus sugadinimas ar suniokojimas. Bauda – žalą padaręs
asmuo turi atlyginti nuostolius pagal Organizatorių pateiktą sąskaitą už sugadintus krepšinio įrenginius, kitą
inventorių.
13.4. Teisėjų, ir/ar Organizatorių teisėtų reikalavimų nevykdymas. Bauda nuo 30 Eur iki 150 Eur.
13.5. Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos
žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą, juridinio asmens reputaciją, kenkiančios Organizatorių,
čempionate dalyvaujančių klubų, LKF interesams. Bauda – nuo 100 Eur iki 300 Eur.

13.6. Grasinimai, bauginimai ar įžūlus elgesys teisėjų ar sekretoriato teisėjų atžvilgiu – diskvalifikacija nuo 1 iki 3
etapų ir/arba bauda nuo 100 Eur iki 300 Eur.
13.7. Fizinis smurtas teisėjų ar sekretoriato teisėjų atžvilgiu – diskvalifikacija nuo 1 etapo iki 5 etapų ir bauda
nuo 200 Eur iki 500 Eur.
13.8. Nevykdymas Organizatorių, įskaitant varžybų direktoriaus sprendimų, taip pat LKF nurodymų, sprendimų,
reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su Organizatoriais. Bauda – nuo 50 Eur iki 400 Eur.
13.9. Komanda varžybose nedėvi tvarkingos aprangos arba dėvi ne pilną komplektą. Pirmą kartą skiriamas
įspėjimas, pasikartojant bauda nuo 50 Eur.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Visos čempionate dalyvaujančios komandos privalo būti susipažinusios su šiais nuostatais. Laikoma, kad
komanda, pateikusi komandos registraciją arba paraišką, yra susipažinusi su šiais nuostatais.
15. Visais nuostatuose aiškiai nenumatytais atvejais galutinį sprendimą priima varžybų direktorius.

