SEKRETORIATO TEISĖJŲ
DARBAS 2017-2018
2017.09.10, DRUSKININKAI

FIBA TAISYKLĖS
 OFFICAL BASKETBALL RULES 2017

http://www.fiba.basketball/OBR2017/v11/15Aug2017.pdf
 OFFICIAL INTERPRETATIONS – valid as of 01/03/2017

http://www.fiba.basketball/documents/2017/OfficialBasketballRulesOffici
alInterpretations.pdf
 FIBA TABLE OFFICIALS MANUAL 2017

http://www.ksv.org.rs/wp-content/uploads/2017/05/FIBA-TABLEOFFICIALS-MANUAL-01.06.2017.pdf
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PAGRINDINIAI PAKEITIMAI 2017
 ŽINGSNIŲ TAISYKLĖ
 NESPORTINĖ PRAŽANGA
 BAUDOS UŽ PRAŽANGAS

Jei asmuo diskvalifikuojamas ir ši jo pražanga pagal taisykles įrašoma treneriui
kaip suolo pražanga, tai bauda turi būti 2 baudos metimai, kaip už bet kurią
diskvalifikacinę pražangą. Į rungtynių protokolą ši pražanga įrašoma kaip B2.
 TRENERIŲ PAREIGOS

Komandos narių sąrašas ir visa reikalinga su tuo susijusi informacija turi būti
pateikta rungtynių sekretoriui mažiausiai 40 min. prieš rungtynių pradžią.
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PAGRINDINIAI PAKEITIMAI 2017
 KOMANDŲ APRANGOS
 KOMANDOS APIBRĖŽIMAS

Ne daugiau kaip 21 komandos narys (12 žaidėjų, 2 treneriai ir 7 delegacijos
lydintys asmenys); suolo zonoje 16 sėdimų vietų.
 ŽAIDĖJAS METIMO PROCESE
 DISKVALIFIKACIJA RUNGTYNĖSE

Žaidėjas turi būti diskvalifikuojamas likusiam rungtynių laikui, jei jis nubaustas 1
technine ir 1 nesportine pražanga.
Žaidžiantis treneris taip pat turi būti diskvalifikuojamas likusiam rungtynių laikui,
jeigu jis nubaustas 2 techninėmis pražangomis, viena iš kurių gali būti nesportinė
pražanga, skirta jam kai žaidėjui.
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PAGRINDINIAI PAKEITIMAI 2017
 PROTESTO PATEIKIMO PROCEDŪRA

Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai buvo pažeisti dėl:
 sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kurios
(-ių) neištaisė rungtynių teisėjai;
 sprendimo dėl „Žaisti teisės netekimo“, rungtynių nutraukimo, nukėlimo kitam
laikui, rungtynių netęsimo ar nepradėjimo žaisti;
 turinčių teisę žaisti žaidėjų, trenerių ir kitų komandos narių registravimo
tvarkos pažeidimų.
Rungtynėms pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 15 minučių nuo rungtynių
pabaigos, komandos kapitonas (CAP) turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad jo
komanda protestuoja rungtynių rezultatą ir pasirašyti protokolo langelyje,
vadinamame „Kapitono parašas protesto atveju“.
 NAUJI TEISĖJŲ GESTAI

FAKE FOUL (pražanga už vaidybą)
IRS REVIEW (skubaus pakartojimo sistemos peržiūra)
5

SEKRETORIATO TEISĖJAI
 INFORMATORIUS,
 SEKRETORIUS,
 SEKRETORIAUS PADĖJĖJAS,
 LAIKININKAS,
 ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS,
 KOMISARAS, jei yra paskirtas.

 Svarbu: bendradarbiavimas!
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INFORMATORIUS
2017-2018 LKL
OFICIALAUS RUNGTYNIŲ INFORMATORIAUS DARBO INSTRUKCIJOS.
IŠTRAUKOS.
 Visi LKL čempionato rungtynėse dirbantys sekretoriato teisėjai, tame

tarpe ir oficialūs rungtynių informatoriai, privalo dalyvauti kasmetiniame
prieš sezoniniame LKF TA rengiamame seminare ir turėti LKF TA
išduotą licenciją.
 LKL rungtynėse aktyvacijoms, žaidimams su žiūrovais ir pan., klubo
iniciatyva gali būti pakviestas (-i) renginių vedėjas (-ai), tačiau jis (-ie)
negali atlikti oficialaus rungtynių informatoriaus funkcijų arba jas
dubliuoti.
 Jeigu LKL rungtynėse dirba du oficialūs rungtynių informatoriai, jiems
abiems galioja šiose instrukcijose numatytos taisyklės.
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INFORMATORIUS
 Sekretoriato darbo vietos turi būti įrengtos tokia tvarka:

Statistikos
operatorius

Statistikos
operatorius

Statistikos
operatorius

Švieslentės
operatorius

Sekretorius

Laikininkas

Atakos trukmės
operatorius

Rungtynių
informatorius

Krepšinio aikštė

 Rungtynių metu sekretoriato teisėjai, tame tarpe ir oficialūs rungtynių

informatoriai, privalo vilkėti tvarkingą vienodą aprangą (džemperius ir/ar
švarkus), kuriuos sekretoriato teisėjams pateikia LKL. Jeigu dėl kokių
nors priežasčių rungtynių informatorius negali dėvėti oficialios LKL
pateiktos sekretoriato aprangos, tuomet jis turi vilkėti baltais marškiniais,
tvarkingomis kelnėmis ir švarku (švarkas nėra privalomas).
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INFORMATORIUS
 Pagrindinės rungtynių informatoriaus pareigos.

Rungtynių informatorius privalo:





pasiruošti rungtynėms;
prieš rungtynes žiūrovams pristatyti komandas ir teisėjus;
rungtynių metu skelbti informaciją apie įvykius aikštėje;
nenumatytose situacijose skelbti papildomą informaciją rungtynių metu.

 Oficialaus rungtynių informatoriaus pasiruošimas rungtynėms:
 rungtynių informatorius turi paprašyti rungtynių sekretoriaus abiejų komandų
sudėčių (žaidėjų numerių, vardų ir pavardžių bei trenerių vardų ir pavardžių) ir
rungtynių teisėjų vardų ir pavardžių;
 jeigu rungtynėse žaidžia užsienio komandos, ar komandų žaidėjų tarpe yra
žaidėjų užsieniečių, ar teisėjauja krepšinio teisėjai iš užsienio, rungtynių
informatorius privalo pasitikslinti, kaip teisingai tarti žaidėjų, trenerių, teisėjų
vardus ir pavardes;
 prieš komandų pristatymą informatorius turi pasižymėti komandų startinius
penketus.
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INFORMATORIUS
 Komandų ir teisėjų pristatymas prieš rungtynes:
 rungtynių informatorius pirmiausia praneša, kokios rungtynės (LKL, Karaliaus
Mindaugo taurė) netrukus prasidės bei kokios komandos žais šiose
rungtynėse;
 jeigu rungtynės yra turnyro/čempionato dalis, rungtynių informatorius gali
žiūrovus trumpai supažindinti su turnyro/čempionato turnyrine lentele (šią
informaciją jis gali pakartoti ir rungtynių metu);
 pirmąja žiūrovams yra pristatoma svečių komanda:
•

•

antrąja pristatoma šeimininkų komanda:


•
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rungtynių informatorius turi išvardinti visus žaidėjus iš eilės nuo mažiausio numerio iki didžiausio
numerio, paminėdamas žaidėjų vardus, pavardes bei žaidėjų numerius (pvz. ketvirtasis numeris
Petras Petrulis, penktasis numeris Jonas Jonulis ir t.t.). Pristatydamas komandos kapitoną,
informatorius turi paminėti, kad būtent šis žaidėjas yra komandos kapitonas (pvz. devintasis
numeris komandos kapitonas Tomas Delininkaitis);
po vienos iš komandų žaidėjų pristatymo, rungtynių informatorius praneša žiūrovams tos komandos
vyr. trenerio ir trenerio asistentų vardus bei pavardes;
pristatoma tokia pačia tvarka, kaip ir svečių komanda;

po šeimininkų komandos, rungtynių informatorius turi pristatyti rungtynių vyr.
teisėją ir teisėjus, vardindamas paskyrimuose numatyta eilės tvarka, šių
teisėjų vardus ir pavardes.

INFORMATORIUS
 Informacijos skelbimas apie įvykius aikštėje rungtynių metu:
 rungtynių informatorius informaciją turi skelbti aiškiai ir dalykiškai;
 prasidedant rungtynėms, kai tik teisėjai pakviečia komandų žaidėjus į aikštelę
pradėti pirmąjį kėlinį ir po didžiosios pertraukos prieš trečiąjį kėlinį, rungtynių
informatorius turi pristatyti žiūrovams komandų penketukus. Pirmiausia
pristatomas svečių komandos žaidėjų penketas;
•

pagal galimybes, rungtynių informatorius turi pristatyti žaidėjus, pradedančius žaisti kiekviename
kėlinyje (prasidedant antrajam, trečiajam ir ketvirtajam kėliniams). Tačiau jis būtinai turi tai padaryti,
prasidedant pirmajam ir trečiajam kėliniams);

 rungtynių eigoje informatorius turi skelbti šią informaciją žiūrovams:
•

•
•

•
•
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žaidėjo, atlikusio taiklų metimą, vardą ir pavardę;
prasižengusio žaidėjo numerį, vardą ir pavardę, kelintą kartą jis prasižengė;
rungtynių informatorius turi pranešti žiūrovams ir rungtynių dalyviams, jeigu žaidėjas, treneris ar
komandos suolas yra baudžiamas technine pražanga (-omis), nesportine ar diskvalifikacine
pražanga (-omis);
pranešti, kai komanda kėlinyje prasižengia ketvirtą kartą;
pranešti, kai žaidėjas ar treneris yra diskvalifikuojamas iš rungtynių, surinkus dvi technines, dvi
nesportines, ar vieną nesportinę ir vieną techninę pražangas;

INFORMATORIUS
•
•
•

rungtynių informatorius, pranešdamas apie skelbiamą minutės pertraukėlę, turi aiškiai įvardinti,
kuriai komandai minutės pertraukėlė buvo suteikta ir kelinta ji buvo;
rungtynių informatorius turi aiškiai informuoti žiūrovus ir rungtynių dalyvius, jeigu skelbiama TV
minutės pertraukėlė;
esant galimybėms, skelbti informaciją apie LKL rungtynių rezultatus iš kitų arenų;

 rungtynių

metu, kai kamuolys yra žaidžiamas, įgarsinimo sistemą
draudžiama naudoti skatinant palaikyti kurią nors komandą ar provokuoti
žiūrovus agresijai, neramumams ar smurtui; galimos šios išimtys:

•

•

•
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po taiklaus metimo, esant žaidžiamam kamuoliui, bet ne ilgiau, kaip 5 sekundžių intervale,
rungtynių informatorius, šiek tiek pakeisdamas (pagarsindamas) intonaciją gali pasidžiaugti
komandos taikliu metimu;
pirmųjų 5 sekundžių atakai skirto 24 sekundžių laiko intervale leidžiama išraiškingesne intonacija
pasakyti žaidėjo pavardę, komandos ar miesto pavadinimą, pasakyti frazę, raginančią susitelkti į
gynybą arba atvirkščiai į puolimą;
aukščiau punktuose paminėtų išimčių atvejais rungtynių informatorius neturi teisės akivaizdžiai
rėkti, garsiai šaukti, mosikuoti rankomis ir pan. Rungtynių informatorius yra sekretoriato teisėjų
komandos narys, kuris, kaip ir visi kiti sekretoriato teisėjai, yra atsakingas už sklandų sekretoriato
teisėjų darbą, nepriekaištingą tarpusavio komunikaciją, nepriekaištingą komunikaciją su komandų
vyr. treneriais bei aikštės teisėjais. Rungtynių informatorius neturi teisės trikdyti sklandžios
rungtynių eigos, trukdyti rungtynių arbitrams, kitiems sekretoriato teisėjams bei rungtynių dalyviams
atlikti savo pareigas bei funkcijas;

INFORMATORIUS
 kėlinių pabaigoje rungtynių informatorius turi pranešti rezultatą bei kuri

komanda pirmauja;
 rungtynių pabaigoje jis turi pasakyti rungtynių rezultatą ir komandos,
laimėjusios rungtynes pavadinimą.

Rungtynių informatoriui neprofesionaliai atliekant savo darbą, per
įgarsinimo sistemą, esant žaidžiamam kamuoliui, neleistinai skatinant ir
audrinant žiūrovus, menkinant varžovus ir/arba klubo atstovui ar kitam
klubo pasamdytam asmeniui/renginių vedėjui arenoje per garsiakalbius
arba mikrofoną skatinant ir audrinant žiūrovus, kai kamuolys yra
žaidžiamas, klubui gali būti paskirta LKL čempionato vykdymo
nuostatuose numatyto dydžio bauda.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
 Ne vėliau kaip 40 minučių prieš rungtynių pradžią sekretorius paruošia protokolą.
 Rekomenduojama, kad sekretorius naudotų 2 (dvi) skirtingų spalvų rašymo

priemones – juodą/mėlyną ir raudoną (pildomas tik pirmas ir trečias kėliniai).

 Rungtynių protokolo antraštė – Crew Chief, nationality (IOC code).

 Rungtynių protokolas gali būti ruošiamas ir pildomas elektroniniu būdu – Digital

Scoresheet (DSS).
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
 Jeigu komandoje yra mažiau kaip 12 žaidėjų.

 Jeigu komandoje nėra trenerio, įrašomas komandos kapitonas, šalia pavardės ir

vardo inicialo turi būti įrašas (CAP).
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
 Pralaimėjimas dėl teisės žaisti netekimo.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
 Prieš rungtynes, rungtynių pradžioje, rungtynių eigoje, po rungtynių.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
 Didėjantis rezultatas, jo žymėjimas (kairiarankiams).

 Rezultato susumavimas, rungtynių protokolo apatinė dalis.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, PAKEITIMAI.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, KLAIDOS IR JŲ TAISYMAS.


Rungtynių protokole klaidingai nurodytas žaidėjo numeris arba neįrašyta žaidėjo
pavardė:
 iki rungtynių pradžios galima ištaisyti klaidingus žaidėjų numerius arba įrašyti
žaidėjo pavardę į rungtynių protokolą;
 prasidėjus rungtynėms galima ištaisyti klaidingus žaidėjų numerius, tačiau
negalima įrašyti žaidėjo pavardės į rungtynių protokolą (tokiu atveju žaidimas
turi būti stabdomas tuomet, kai nedaroma žala nei vienai komandai).

 Rungtynių protokole ir krepšinio aikštelėje neatitikimai su startinio penketo

žaidėjais:
 iki rungtynių pradžios pastebėjus neatitikimus, rungtynes privalo pradėti tie
komandos startinio penketo žaidėjai, kurie yra pažymėti rungtynių protokole;
 prasidėjus rungtynėms pastebėjus neatitikimus, į juos nekreipiamas dėmesys
ir rungtynės tęsiamos.
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SEKRETORIUS
PROTOKOLAS, KLAIDOS IR JŲ TAISYMAS.


Visos sekretoriaus padarytos rezultato rašymo, pražangų rašymo/skaičiaus,
minutės pertraukėlių skaičiaus žymėjimo klaidos turi būti ištaisytos :
 negalima naudoti korektoriaus;
 vyresnysis teisėjas turi būti informuotas apie ištaisytą klaidą ir pasirašyti toje
vietoje;

įrašyti 2 taškai vietoje 3

įrašyti 3 taškai vietoje 2

ne tai komandai įrašyti taškai

neteisingas kėlinio rezultatas

 taisyti klaidos jau nebegalima, kai vyresnysis teisėjas pasirašo rungtynių

protokole pasibaigus rungtynėms.
21

SEKRETORIUS
PRAŽANGOS, AKCENTAI.
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Žaidėjas gali būti baudžiamas asmenine, technine,
diskvalifikacine pražangomis, kurios žymimos: P, T, U, D.



Jei po bet kokios pražangos metami baudos metimai (1, 2 ar 3), jų kiekis turi būti
parašytas šalia raidės, žyminčios pražangos pobūdį.



Žaidėjui skirta daugiau nei viena pražanga, dviem žaidėjams skirta pražanga.



Pražanga, paskirta žaidėjui, kuris prieš tai gavo 5 pražangas, laikoma pašalinto
žaidėjo pražanga ir turi būti protokole įrašyta treneriui B.



Komandinės pražangos – tik žaidėjų gautos pražangos.



Treneris, trenerio asistentas/kiti komandos nariai, atsarginiai žaidėjai gali būti
baudžiami technine arba diskvalifikacine pražangomis, kurios žymimos: C/B, D.

nesportine

arba

SEKRETORIUS
YPATINGOS PRAŽANGOS, AKCENTAI.
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NESPORTINĖ pražanga, skiriama aikštės žaidėjui,
bauda – 2 baudos metimai, žymima U2. 



TECHNINĖ pražanga, skiriama aikštės žaidėjui,
bauda – 1 baudos metimas, žymima T1.



TECHNINĖ pražanga, skiriama treneriui,
trenerio asistentui/kitiems komandos nariams, atsarginiam žaidėjui,
bauda – 1 baudos metimas, žymima C1, B1.



DISKVALIFIKACINĖ pražanga, skiriama aikštės žaidėjui,
treneriui, bauda – 2 baudos metimai, žymima D2.

SEKRETORIUS
YPATINGOS PRAŽANGOS, AKCENTAI.
ABIPUSE pražanga skiriama žaidimo metu dviem žaidėjams-varžovams –
baudos metimai nemetami.
Būtinos sąlygos:
 abi pražangos yra žaidėjų pražangos,
 abi pražangos fizinio kontakto metu,
 abi pražangos tarp varžovų,
 abi pražangos fiksuojamos/skiriamos maždaug tuo pačiu metu.
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KOMPENSUOJAMOS pražangos skiriamos abiem komandoms, nuobaudos
kompensuojamos, šalia pražangos pobūdį žyminčios raidės įrašoma mažoji „c“.
Būtinos sąlygos:
 po užfiksuoto pažeidimo, tame pačiame sustabdyto laiko intervale gali kilti
ypatingi atvejai, kai skiriama kita pražanga/kitos pražangos.

SEKRETORIUS
GD (GAME DISQUALIFICATION) PRAŽANGA ŽAIDĖJUI,
PAKEITIMAI.


Galimos žaidėjo T, U pražangų kombinacijos ir jo diskvalifikavimas rungtynėse
(žaidėjas turi palikti komandos suolo zoną).

+
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SEKRETORIUS
GD (GAME DISQUALIFICATION) PRAŽANGA TRENERIUI.


Galimos trenerio C, B pražangų kombinacijos ir jo diskvalifikavimas rungtynėse
(treneris turi palikti komandos suolo zoną).



Žaidžiantis treneris taip pat turi būti diskvalifikuojamas likusiam rungtynių laikui,
jeigu jis nubaustas 2 techninėmis pražangomis, viena iš kurių gali būti nesportinė
pražanga, skirta jam kai žaidėjui. 
216

T. LYDEKA (KAP)

Treneris
Trenerio
asistentas
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T. LYDEKA (KAP)

X

P2

P

C1

GD

P

U2

GD

SEKRETORIUS
DISKVALIFIKACINIŲ PRAŽANGŲ NUOBAUDOS, PAKEITIMAI.


Tikslas: suvienodinti nuobaudas už diskvalifikacines pražangas; 2 baudų metimai
+ kamuolio valdymas. Diskvalifikacinės pražangos suolo personalui.
 Aikštės žaidėjui po jo 5-os pražangos žymima:

 Atsarginiam žaidėjui žymima:

 Trenerio asistentui žymima:
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SEKRETORIUS
DISKVALIFIKACINIŲ PRAŽANGŲ (PEŠTYNIŲ METU) NUOBAUDOS,
PAKEITIMAI.


Diskvalifikacinės pražangos suolo personalui, kad peštynių metu paliko suolo
zoną.
 Jei diskvalifikuojamas treneris:

 Jei diskvalifikuojamas tik trenerio asistentas:

 Jeigu diskvalifikuojami abu – treneris ir jo asistentas:
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SEKRETORIUS
DISKVALIFIKACINIŲ PRAŽANGŲ (PEŠTYNIŲ METU) NUOBAUDOS,
PAKEITIMAI.
 Jeigu diskvalifikuojamas atsarginis žaidėjas:

 Jeigu diskvalifikuojamas kitas komandos narys/palydovas:
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SEKRETORIUS
MINUTĖS PERTRAUKĖLĖS, AKCENTAI.

30



Kiekvienai komandai gali būti suteikta:
 2 minutės pertraukėlės pirmoje rungtynių pusėje;
 3 minutės pertraukėlės antroje rungtynių pusėje, iš kurių tik 2 minutės
pertraukėlės gali būti suteiktos per paskutines 2 ketvirtojo kėlinio
minutes;
 1 minutės pertraukėlė kiekviename pratęsimo kėlinyje;
 nėra sąlyginės minutės pertraukėlės.



Televizijos (TV) minutės pertraukėlės gali būti suteiktos:
 1 TV minutės pertraukėlė kiekviename kėlinyje arba tik pirmame ir
ketvirtame kėlinyje likus 5 minutėms iki kėlinio pabaigos;
 rungtynių pratęsimuose TV minutės pertraukėlių būti negali;
 jei kuri nors komanda paprašė minutės pertraukėlės likus iki kėlinio
pabaigos daugiau negu 5 minutėms, tuomet ši minutės pertraukėlė
turi būti išnaudota kaip TV minutės pertraukėlė. Ši minutės
pertraukėlė turi būti įskaitoma ir kaip TV minutės pertraukėlė, ir
įrašoma komandai, kurios ji prašė. 

SEKRETORIUS
MINUTĖS PERTRAUKĖLĖS, AKCENTAI.
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Minutės pertraukėlės suteikimo galimybė prasideda:
 bet kuriai komandai, kai kamuolys tampa nežaidžiamu;
 bet kuriai komandai po sėkmingo paskutinio arba vienintelio baudos
metimo;
 bet kuriai komandai po paskutinio arba vienintelio baudos metimo,
nesvarbu ar baudos metimas buvo sėkmingas, ar ne, jeigu kamuolys
įmetamas iš užribio ties vidurio linija;
 bet kuriai komandai, kai pražanga yra fiksuojama tarp baudų metimų
arba po paskutinio arba vienintelio baudų metimo; šiuo atveju
minutės pertraukėlė yra suteikiama prieš vykdant naują nuobaudą už
užfiksuotą pražangą;
 besigynusiai komandai, kai į jos krepšį įmetamas metimas.



Minutės pertraukėlės suteikimo galimybė baigiasi:
 kai kamuolys yra žaidėjo, įmetančio kamuolį iš užribio arba
vykdančio pirmą arba vienintelį baudos metimą, dispozicijoje.

SEKRETORIUS
ŽAIDĖJŲ KEITIMAS, AKCENTAI.
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Žaidėjų keitimo galimybė prasideda :
 bet kuriai komandai, kai kamuolys tampa nežaidžiamu;
 bet kuriai komandai po sėkmingo paskutinio arba vienintelio
baudos metimo;
 bet kuriai komandai po paskutinio arba vienintelio baudos metimo,
nesvarbu ar baudos metimas buvo sėkmingas, ar ne, jeigu kamuolys
įmetamas iš užribio ties vidurio linija;
 bet kuriai komandai, kai pražanga yra fiksuojama tarp baudų metimų
arba po paskutinio arba vienintelio baudų metimo; šiuo atveju
keitimas yra galimas prieš vykdant naują nuobaudą už užfiksuotą
pražangą;
 besigynusiai komandai, kai į jos krepšį įmetamas kamuolys rungtynių
laikrodžiui rodant likus 2:00 minutes ar mažiau iki ketvirto kėlinio ir
visų pratęsimų pabaigos.



Žaidėjų keitimo galimybė baigiasi:
 kai kamuolys yra žaidėjo, įmetančio kamuolį iš užribio arba vykdančio
pirmą arba vienintelį baudos metimą, dispozicijoje.

SEKRETORIUS
ŽAIDĖJŲ KEITIMAS, AKCENTAI.


Svarbu:
 jei
startinio penketo žaidėjas susižeidžia rungtynėms dar
neprasidėjus arba žaidėjui suteikiama medicininė pagalba laikotarpyje
tarp baudos metimų, jį nedelsiant gali pakeisti kitas žaidėjas. Šiuo
atveju varžovų komandai, jeigu ji to pageidauja, leidžiama keisti tiek
pat žaidėjų;
 pakeistas žaidėjas negali grįžti į aikštę, o taip pat atsarginis žaidėjas,

kuris įėjo į aikštę, negali būti pakeistas, kol nebuvo įjungtas žaidimo
laikrodis.  IŠIMTYS:
jeigu komandoje lieka mažiau nei penki (5) žaidėjai;
• jei žaidėjas turintis dalyvauti klaidos ištaisyme yra jau pakeistas;
• jei susižeidusiam žaidėjui, kraujuojančiam žaidėjui arba žaidėjui turinčiam
atvirą žaizdą minutės pertraukėlės metu būna suteikta pagalba, žaizda
sutvarstyta ir kraujavimas sustabdytas, jeigu susižeidęs žaidėjas nebuvo
pakeistas prieš minutės pertraukėlę.
•
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SEKRETORIUS
PAKAITINIS KAMUOLIO VALDYMAS, AKCENTAI.


Komanda, kuri pirmojo kėlinio pradžioje ginčijamo kamuolio metu
neapvaldo žaidžiamo kamuolio aikštėje, turi teisę į pirmąjį pakaitinio
kamuolio valdymą.



Pakaitinio kamuolio valdymo rodyklės kryptis turi būti tuoj pat pakeista
kai:
 kamuolys paliečia žaidėją aikštėje arba kamuolį teisingai paliečia žaidėjas

aikštėje,
 kamuolį iš užribio įmetanti komanda pažeidžia taisykles (žaidėjas peržengia
liniją, kamuolys už aikštės ribų, 5 sekundės ir t.t.),
 įmetant kamuolį iš užribio, jis įstringa tarp lanko ir lentos,
 pasibaigus pirmajai rungtynių pusei, kai komandos privalo pasikeisti aikštės
pusėmis prieš antrąją rungtynių dalį.


Pakaitinio kamuolio valdymo rodyklės kryptis nekeičiama kai:
 įmetant
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kamuolį į žaidimą pagal pakaitinio kamuolio valdymo taisyklę
prasižengia bet kurios komandos žaidėjas;
 pertraukos metu buvo užfiksuota pražanga ir yra paskirti baudų metimai su
papildomu kamuolio valdymu, kaip baudos dalimi.

SEKRETORIAUS PADĖJĖJAS
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Sekretoriaus padėjėjas valdo švieslentę ir padeda sekretoriui. Jeigu protokolo ir
švieslentės duomenys skiriasi ir klaidos negalima nustatyti, tada švieslentės
parodymai taisomi pagal protokolą.

LAIKININKAS


Laikininkas reguliuoja žaidimo laiką. 
 Įjungia rungtynių laikrodį, kai:
žaidėjas ginčijamojo kamuolio išmetimo metu teisingai paliečia kamuolį;
• po nesėkmingo paskutinio arba vienintelio baudos metimo kamuolys lieka
žaidžiamas ir jį paliečia aikštės žaidėjas;
• įmetimo iš užribio metu kamuolys paliečia aikštės žaidėją ar yra žaidėjo
teisingai paliestas.
•

 Sustabdo rungtynių laikrodį, kai:
•
•
•
•
•
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baigiasi kėlinio laikas, jei laikrodis nesustoja automatiškai;
teisėjas sušvilpia esant žaidžiamam kamuoliui, 
žaidimo metu kamuolys įkrenta į krepšį tos komandos, kuri buvo paprašiusi
minutės pertraukėlės;
kamuolys įkrenta į krepšį iš žaidimo kai rungtynių laikrodis rodo likus 2:00
minutes ar mažiau iki ketvirto kėlinio ar pratęsimo pabaigos; 
aidi atakos trukmės laikrodžio signalas, kai komanda valdo kamuolį . 

LAIKININKAS
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Laikininkas kontroliuoja suteiktos minutės pertraukėlės trukmę taip:
 įjungia sekundmatį, kai teisėjas sušvilpia ir parodo minutės pertraukėlės
gestą;
 įjungia garsinį signalą, kai praeina 50 sekundžių minutės pertraukėlės laiko;
 įjungia garsinį signalą, kai minutės pertraukėlės laikas baigiasi.



Laikininkas kontroliuoja rungtynių pertraukos laiką taip:
 įjungia laikmatį iškart pasibaigus ankstesniam kėliniui;
 įjungia signalą, kai iki 1-ojo ir 3-ojo kėlinio pradžios lieka 3 minutės ir 1,5
minutės;
 įjungia signalą, kai iki 2-ojo, 4-ojo kėlinio ir kiekvieno pratęsimo pradžios lieka
30 sekundžių;
 įjungia signalą ir kartu išjungia laikmatį, kai rungtynių pertrauka baigiasi.

ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS
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Operatorius turi žinoti kada atakos trukmės laikrodį paleisti, išjungti, skirti
naują 24 sek. laiką, skirti 14 sek. laiką.



Atakos trukmės laikrodis įjungiamas, kai:
 komanda pradeda valdyti žaidžiamą kamuolį aikštėje: 
• aikštės žaidėjas ginčijamo kamuolio išmetimo metu teisingai
apvaldo kamuolį;
• po nesėkmingo paskutinio arba vienintelio baudos metimo
kamuolys lieka žaidžiamas ir jį apvaldo aikštės žaidėjas,
 įmetant kamuolį iš užribio, kamuolys paliečia arba yra teisingai
paliestas bet kurio aikštės žaidėjo, t.y. įjungiamas su rungtynių
laikrodžiu tuo pačiu metu.

ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS
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Atakos trukmės laikrodis sustabdomas, bet naujas 24 sek. laikas
neskiriamas, jei komandai, valdžiusiai kamuolį jis skiriamas įmesti iš užribio dėl
to, kad:
 kamuolys pateko į užribį;
 tos pačios komandos žaidėjas susižeidžia;
 ginčijamo kamuolio situacija;
 fiksuota abipusė pražanga;
 kompensuojamos ir anuliuojamos lygiavertės komandų pražangos.

ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS


Atakos trukmės laikrodis sustabdomas ir skiriamas naujas 24 sek. laikas
(neturi rodyti jokių skaičių), kai:
 kamuolys teisingai įkrenta į krepšį;
 kamuolys paliečia varžovų krepšio lanką (bet neįstringa tarp lanko ir lentos) ir
jį toliau valdo komanda, kuri jo nevaldė prieš jam paliečiant lanką;
 komandai skiriamas kamuolio įmetimas iš užribio jos gynybos zonoje:
dėl pražangos ar pažeidimo;
• žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su valdančia kamuolį komanda;
•

•

žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su nė viena iš komandų, nebent

tai daro žalą varžovams;
 komandai suteikiama teisė mesti baudos metimus;
 žaidimo taisykles pažeidžia kamuolį valdanti komanda.
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ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS
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Atakos trukmės laikrodis sustabdomas, bet naujas 24 sek. laikas
neskiriamas, jei komandai, valdžiusiai kamuolį jis skiriamas įmesti iš užribio
puolimo zonoje ir kamuolio valdymui lieka 14 ar daugiau sekundžių:
 dėl pražangos ar pažeidimo;
 žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su valdančia kamuolį
komanda;
 žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su nė viena iš komandų,
nebent tai daro žalą varžovams.

ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS
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Atakos trukmės laikrodis sustabdomas ir yra skiriamos 14 sek., kai:
 valdančiai kamuolį komandai skiriamas įmetimas iš užribio puolimo zonoje ir
kamuolio valdymui lieka 13 ar mažiau sekundžių:
• dėl pražangos ar pažeidimo;
• žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su valdančia kamuolį
komanda;
• žaidimas sustabdytas dėl priežasties, nesusijusios su nė viena iš komandų,
nebent tai daro žalą varžovams.
 kamuolys paliečia lanką po nesėkmingo metimo ar perdavimo metu, po
paskutinio arba vienintelio baudos metimo, jei kamuolys atiteko tai pačiai
komandai, kuri valdė kamuolį prieš jam paliečiant lanką.

ATAKOS TRUKMĖS OPERATORIUS
AKCENTAI.
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Jei kamuolio įmetimas iš užribio vykdomas komandos puolimo zonoje, atakos
trukmės laikrodis turi būti įjungtas.



Iš naujo atakos trukmės laikrodis įjungiamas visada, kai tik kamuolys paliečia
lanką (išskyrus atvejus, kai kamuolys į krepšį patenka iš apačios ir kamuolys
liečia lanką, žaidėjui įmetant kamuolį iš užribio).



Jeigu kamuolio įmetimas iš užribio vykdomas komandos puolimo zonoje,
besiginančios komandos žaidėjas iškiša rankas už aikštę ribojančios linijos ir
trukdo įmesti kamuolį, o teisėjas fiksuoja pažeidimą ir atakos trukmės laikrodis
rodo 13 ar mažiau sekundžių, kamuolio valdymui skiriama 14 sekundžių.



Likus 23 sekundėms iki kėlinio pabaigos, paskutinės atakos metu, vadovaujantis
taisyklėmis, atakos trukmės laikrodis neturi būti įjungtas. Tačiau jis turi rodyti 14
sekundžių, kai tik puolanti komanda įgyja naują kamuolio valdymą, jei iki kėlinio
pabaigos dar likę daugiau kaip 14 sekundžių.
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SĖKMĖS!!!
SĖKMĖS!!!
AUKSĖ ZAKRIENĖ, +370 685 70101, aukse@zalgiris.lt
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