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JR. NBA LEAGUE LIETUVA TURNYRAS 
2022 m. sezonas 

Nuostatai 
 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

• Populiarinti krepšinio sporto šaką moksleivių tarpe. 

• Skatinti bendradarbiavimą, gerus ryšius tarp krepšinio mokyklų. 

• Diegti pozityvaus bendradarbiavimo įgūdžius bei vertybes moksleiviams. 

• Skiepyti sveikos gyvensenos principus moksleiviams. 

• Skatinti susidomėjimą NBA krepšinio lyga. 

 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

• Turnyrą organizuoja ir vykdo Lietuvos krepšinio federacija (LKF) bendradarbiaujant su LIDL - Lietuvos 

moksleivių krepšinio lyga (MKL) bei krepšinio mokyklomis, kurios deleguoja komandas rungtyniauti 

turnyre. 

• Su varžybomis susijusius klausimus ir protestus nagrinėja LKF paskirti asmenys – Jr. NBA League 

projekto organizatoriai;  

• Su turnyru susijusi informacija talpinama internetiniame puslapyje: www.ltu.basketball/jrnba arba 

parsisiuntę OWQLO programėlę ir Google Play arba AppStore; 

• Kontaktiniai asmenys:  

Projekto vadovas: Irmantas Birbalas (el. paštas: irmantas@ltu.basketball) 

• Turnyro teisėjavimo išlaidas apmoka LKF. Kiekvieno etapo sekretoriato ir medicinos darbuotojų 

išlaidas apmoka etapo varžybas organizuojanti krepšinio mokykla / klubas / centras. 

 

DALYVIAI IR  VYKDYMO LAIKAS 

• 2022 m. turnyre dalyvauja 30 komandų, kurios, remiantis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) 

pateikta sistema, yra suskirstytos į 6 divizionus po 5 komandas. 

• Dalyvaujančioms komandoms yra suteikiami NBA komandų pavadinimai bei skiriamos aprangos. 

• Varžybose gali dalyvauti berniukai (U11) gimę 2011 m. ir jaunesni bei mergaitės (U11), gimusios 2011 

m. ir jaunesnės. 

• Komandos gali būti mišrios, t. y. komandoje gali rungtyniauti atitinkamo amžiaus berniukai ir 

mergaitės, mergaičių skaičius jose nėra ribojamas. 

• Komandos turnyre gali dalyvauti ir neregistruodamas mergaičių. 
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• Komanda turnyrui gali registruoti 20 žaidėjų. 

• Rungtynėms registruojama 14 žaidėjų. 

• Visi turnyre dalyvaujantys žaidėjai privalo turėti sveikatos pažymą, kuri leidžia sportuoti. Už žaidėjų 

sveikatos pažymas atsako komandą deleguojanti krepšinio mokykla. 

• Komandos sudėties pakeitimus galima daryti iki pirmojo etapo pabaigos. 

• Turnyras vykdomas 2022 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais. 

 

VYKDYMO SISTEMA IR TAISYKLĖS 

Turnyras bus vykdomas 3 etapais: 

I etapas – varžybos grupėse: 

30 komandų, suskirstytos į 6 divizionus, kurie priklauso 2 skirtingoms konferencijoms (Rytų ir Vakarų) po 

5 komandas. Savo divizione komandos žaidžia 1 rato sistema (kiekviena su kiekviena) pagal sudarytą 

tvarkaraštį (varžybų dienas). 

I etapo I varžybų diena (datos pasirinktinai: 2022 m. spalio 08 – 09 d.) 

I etapo II varžybų diena (datos pasirinktinai:  2022 m. spalio 15 – 16 d.) 

Visos vieno diviziono komandos rungtyniauja tą pačią dieną toje pačioje salėje. 

Po pirmojo etapo po 2 stipriausias diviziono komandas patenka į antrąjį etapą, kur su kitų divizionų 

stipriausiomis komandomis, sudarys vieną pogrupį (konferenciją) iš 6 komandų. Viso bus sudaryti 2 

varžybų pogrupiai – Rytų konferencija (RK) ir Vakarų konferencija (VK). 

 

II etapas – atkrintamosios varžybos grupėse: 

II etapo pradžioje komandos atsineš I etapo taškus, iškovotus rungtynėse su savo diviziono komanda. 

Toliau komandos rungtyniauja pagal sudarytą tvarkaraštį (varžybų dienas). 

II etapo I varžybų diena (datos pasirinktinai:  2022 m. spalio 22 – 23 d.) 

II etapo II varžybų diena (datos pasirinktinai:  2022 m. spalio 29 – 30 d.) 

Visos vieno pogrupio komandos rungtyniauja tą pačią dieną, toje pačioje salėje. 

Po II etapo į sekantį turnyro etapą patenka po dvi stipriausias komandas iš Rytų ir Vakarų konferencijų 

pogrupių. 

 

III etapas 

Pusfinaliai (numatoma data 2022 m. lapkričio 12 – 13 d.) 

Pusfinalis 1: RK II vieta – VK I vieta 
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Pusfinalis 2: VK II vieta – RK I vieta 

Finalai (numatoma data 2022 m. lapkričio 12 – 13 d.) 

Rungtynės dėl III vietos: Pusfinalio 1 pralaimėtojai – Pusfinalio 2 pralaimėtojai 

Rungtynės dėl I vietos: Pusfinalio 1 laimėtojai – Pusfinalio 2 laimėtojai 

 

Taisyklės: 

Žaidžiama pagal 2022/2023 m. LIDL - Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U12 amžiaus grupės čempionato 

PIRMASIS IŠŠŪKIS taisykles su šiais išskirtinumais: 

• pirmuosius 2 rungtynių kėlinius komandos žaidžia keisdamos žaidėjų penketukus, kas 5 min., likusius 

2 įprastai - 10 min. (1Q=5+5; 2Q=5+5;  3Q=10; 4Q=10;); 

• pertraukėlių trukmė tarp 5-iaminutinių kėlinių – 1 min., tarp 10-minutinių kėlinių, kaip įprastai – 2 min.; 

• žaidėjų keitimai vykdomi laikantis tokiu principu: jeigu keičiamas žaidėjas iš pirmo penketuko, tai jį 

keičiantis žaidėjas negali būti iš antro penketuko, kuris rungtyniaus sekančiame 5 min. kėlinyje. Tokie 

žaidėjų keitimo principai galioja tik pirmoje rungtynių pusėje; 

• pirmoje rungtynių pusėje (20 žaidimo minučių) švieslentėje prieš kiekvieną kėlinuką (iš viso 4) laikrodis 

nustatomas 5 min.; 

• komandinės pražangos ne anuliuojamos po pirmų  5 min., jos anuliuojamas tik po antrojo 5 min. 

kėlinuko, tai yra sužaistų 10 min.; 

• pirmoje rungtynių pusėje komanda turi 2 minutines pertraukėles, kurias gali išnaudoti savo nuožiūra 

per 4 kėlinukus, kurie trunka po 5 min.;  

• kadangi bendras žaidžiamas rungtynių laikas nesikeičia ir išlieka 40 min., I ir II etapuose stabdomos 

tik paskutinės 2 rungtynių minutės; 

• III etape, pusfinaliuose ir finaluose, žaidžiamas pilnas laikas su visais reikalingais laiko stabdymais. 

 

KITOS SĄLYGOS 

• Visiems šiuose nuostatuose neaptartiems atvejams galioja LIDL - Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 

nuostatai ir kiti LKF norminiai dokumentai. 

 

PRIEDAS  

1 priedas: Komandos paraiška 


