
  

 

KREPŠINIS 3x3 

TAISYKLĖS 

1. Rungtyniaujama 3 prieš 3 per pusę aikštelės. Atsarginių žaidėjų skaičius – 1. Rungtynėms 

teisėjauja 1 teisėjas. 

2. Komandos PRIVALO turėti vienodą aprangą (bent jau vienodos spalvos marškinėlius). 

3. Komandos registruotis gali į šias grupes: atviroji A (visi norintys, stipresnio pajėgumo komandos), 

atviroji B (visi norintys, silpnesnio pajėgumo komandos), šeimos (broliai, pusbroliai ir pan.), 

jaunučiai (gim. 1999 m. ir jaunesni), vaikai (gim. 2001 m. ir jaunesni) ir moterys (moterys ir 

merginos). Galima dalyvauti ir keliose grupėse. 

4. Varžybų metu žaidėjų perėjimai į kitas komandas draudžiami. Išaiškėjus tokiam atvejus komanda 

diskvalifikuojama iš turnyro. 

5. Žaidžiamas vienas 8 minučių trukmės kėlinukas. Laikas nestabdomas. 

6. Žaidžiama 8 minutes arba iki 15 pelnytų taškų (šiuo atveju turi būti 2 taškų persvara). 

7. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis laimi gynyboje rungtynes pradėjusi komanda. Rungtynių 

pradžią burtais nustato teisėjas. 

8. Asmeninės pražangos nefiksuojamos. Rungtynėse komandai prasižengus 4 kartus, kitos 

pražangos baudžiamos baudų metimais. 

9. Komandai žaidžiant nesportiškai ir gavus trečią techninę arba nesportinę pražangą (skaičiuojama 

kartu), šiai komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:15 ir 0 taškų turnyrinėje lentelėje. 

10. Žaidėjui rungtynėse gavus diskvalifikacinę pražangą šis žaidėjas netenka teisės toliau žaisti 

turnyre. 

11. Rungtynių rezultatą, pražangas ir laiką kontroliuoja ir fiksuoja teisėjas. Teisėjas taip pat 

kontroliuoja ir atakos trukmę, esant žaidimo vilkinimui įspėją atakuojančią komandą kiek laiko 

liko atakuoti krepšį. 

12. Už pataikymą iš tritaškio zonos skiriami 2 taškai, už metimą iš likusios zonos bei nuo baudų 

metimo linijos skiriamas 1 taškas. Pelnius taškus su pražanga skiriamas papildomas baudos 

metimas, po jo kovojama dėl atšokusio kamuolio ir toliau tęsiamas žaidimas. 

13. Kamuolio išmetimas po taškų vykdomas iš už tritaškio linijos, po atkovoto kamuolio būtina 

išsivaryti už tritaškio linijos, perdavimas po atkovoto ar perimto kamuolio nėra būtinas. 

14. Minučių pertraukėlės nesuteikiamos. 

15. Žaidėjų keitimai galimi tik po įmesto į krepšį kamuolio, pražangos ar kito taisyklių pažeidimo. 

Keistis atakos metu negalima. Keitimus kontroliuoja teisėjas. 

16. Komanda vėluoti į rungtynes gali tik tokiu atveju jei ji tuo pat metu rungtyniauja kitose sporto 

šventės rungtyse. Vėluojant pradėti rungtynes dėl kitų priežasčių komandai įskaitomas techninis 

pralaimėjimas 0:15. 

17. Kiekvienas turnyre dalyvaujantis žaidėjas asmeniškai atsako už savo sveikatą. 

SISTEMA 

1. Priklausomai nuo komandų skaičiaus komandos burtais suskirstomos į grupes po 3-5 komandas. 

2. Grupėje rungtyniaujama vieno rato sistema (kiekviena komanda sužaidžia su kiekviena po kartą). 

3. Vėliau rungtyniaujama atkrintamosiose varžybose. Atkrintamųjų varžybų sistema paskelbiama 

pasibaigus komandų registracijai. 

Varžybų vyriausiasis teisėjas Martynas Karaliūnas, tel. 860003689 

 

PANDĖLIO SPORTO ŠVENTĖ 
 

Organizatorius sporto klubas „Pandėlio SK“ 
www.skpandelys.lt 


