PANDĖLIO SPORTO ŠVENTĖ 2016
KREPŠINIS 3x3
TAISYKLĖS
Aikštelė ir kamuolys
Komandos sudėtis

Teisėjai
Minutės pertraukėlė
Pirmoji ataka
Taškai
Rungtynių trukmė ir taškų limitas
Pratęsimas

Atakos laikas

Pražanga atakuojant krepšį

Komandos pražangų limitas
Bauda už 6, 7 ir 8 komandines pražangas
Bauda už 9 ir tolimesnes komandines
pražangas
Žaidimas po pelnytų taškų

Žaidimas po pražangos, kai nemetamos
baudos, ir po užribio
Žaidimas po atkovoto arba perimto
kamuolio
Ginčo situacija
Žaidėjų keitimai

Komandos vieta turnyrinėje lentelėje

Žaidžiama pusinėje krepšinio aikštelėje. Visos rungtynės
žaidžiamos 6 dydžio kamuoliu.
4 žaidėjai
3 + 1 atsarginis
Komanda pradėti rungtynes gali kai turi 3 pasiruošusius žaisti
žaidėjus.
1 teisėjas.
Finalinėms rungtynėms gali būti skiriami 2 teisėjai.
Nėra
Metama moneta. Burtus laimėjusi komanda renkasi, ar
gauna kamuolį, ar mačą pradeda gindamasi.
1 arba 2 taškų vertės.
8 minutės nestabdomo laiko arba iki 15 taškų. 2 taškų
persvaros taisyklė netaikoma.
Pirmoji komanda pelniusi 2 taškus laimi rungtynes.
Pratęsimą su kamuoliu pradeda ta komanda, kuri rungtynes
pradėjo gindamasi.
Neskaičiuojamas, tačiau jei teisėjas mato, kad laikas yra
specialiai tempiamas, jis pradeda garsiai skaičiuoti nuo
penkių iki nulio, taip paskelbdamas atakos laiko pabaigą.
Metama viena (1) bauda
Metamos dvi (2) baudos, jei metimas atliekamas iš už
tritaškio linijos.
5 komandinės pražangos.
Skiriami 2 baudų metimai.
Skiriami 2 baudų metimai ir kamuolys lieka jį valdžiusiai
komandai.
Žaidimas nestabdomas. Besigynusi komanda kamuolį turi
išsivaryti už tritaškio linijos arba jį perduoti už tritaškio
linijos.
Puolančiosios komandos žaidėjas ties tritaškio linija priešais
krepšį paduoda kamuolį besiginančiam gynėjui, o šis grąžina
jį puolančiajam žaidėjui (check-ball).
Kamuolys turi būti išsivarytas arba perduotas už tritaškio
linijos.
Kamuolys atitenka besigynusiai komandai.
Žaidėjai gali keistis prieš „check-ball“ situaciją arba prieš
atliekant baudos metimus. Pirmasis aikštelę turi palikti
aikštės žaidėjas ir tik tada atsarginis gali žengti į aikštę.
1. Daugiausiai pergalių
2. Tarpusavio pergalės/pralaimėjimai
3. Pelnomų taškų vidurkis (neskaičiuojant taškų gautų
priešininkui paskyrus techninį pralaimėjimą)
4. Bendras įmestų ir praleistų taškų santykis
5. Burtai

