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MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI !!!

2012 m. LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ – DARBUOTOJŲ
KREPŠINIO LYGOS XVIII-to TURNYRO

NUOSTATAI

I.VARŽYBŲ TIKSLAS
Populiarinti krepšinį Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų – darbuotojų tarpe.
II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, VADOVAVIMAS
Varžybos vykdomos Kaune ir Vilniuje 2012 m. vasario–balandžio mėn. koordinuoja Lietuvos
studentų sporto asociacija. Varžybų vyr. teisėjas Eligijus Vyskupaitis. Vilniaus zonos
koordinatorius – Arūnas Grigas.
III. VARŽYBŲ DALYVIAI
Krepšinio varžybose gali dalyvauti aukštojoje mokykloje dirbantys dėstytojai–darbuotojai,
magistrantai, doktorantai. Amžius – 28 m. ir vyresni. Gali žaisti ir moterys. LKL ir LKAL
žaidžiantys dėstytojai–darbuotojai negali dalyvauti aukščiau minėtose varžybose.
Kauno zona: KTU, LKKA, ASU, LSMU, KK.
Vilniaus zona: VU, LEU, VGTU, MRU, VDA, LKA, LMTA
IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
Žaidžiama vienu ratu Kauno ir Vilniaus zonose turais, pagal tarptautines krepšinio taisykles.
  1                               2                              3           4                            5
1 – 6                       6 – 4                         2 – 6                           6 – 5                    3 – 6
5 – 2                       3 – 5                         1 – 3                           4 – 1                    2 – 4
4 – 3                       2 – 1                         5 – 4                           3 – 2                    1 – 5
Kiekviename ture varžybų eiliškumą gali pakeisti komandų vadovai, jiems susitarus.
Sekretoriatas ir medicina priimančios komandos. Dėl teisėjavimo susitaria komandų vadovai
susirinkime. Pasibaigus varžyboms zonose, finalinis etapas vyks Balandžio mėn. 20 d. Vilniuje.
I v. (A gr.) – I v. (B gr.) dėl I – II vietų
II v. (A gr.) – II v. (B gr.) dėl III – IV vietų
III v. (A gr.) – III v. (B gr.) dėl V – VI vietų
IV v. (A gr.) – IV v.(B gr.) dėl VII – VIII vietų
V v. (A gr.) – V v. (B gr.) dėl IX – X vietų
V. APDOVANOJIMAS
Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, I-ojo laipsnio diplomais ir medaliais.
Komandos prizininkės – atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais. Kiekvienos komandos
geriausias žaidėjas bus apdovanotas prizu.
VI. PARAIŠKOS
Registruojama 12 žaidėjų. Krepšininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.
Kiekvienas dalyvis atsako už savo sveikatą, paraiškoje padėdamas parašą. Komanda žaidžia su
vienoda sportine apranga.
Paraiškos pvz.
Nr. Vardas, pavardė Gimimo m. Pareigos Gydytojo viza Žaidėjo parašas

Komandos vadovas Rektorius

Jei kyla neaiškumų dėl amžiaus, komandos vadovas ar treneris kreipiasi į vyr. teisėją ir turi teisę
prašyti žaidėjo asmens dokumento. Patvirtinus, kad žaidėjas yra jaunesnis ar žaidėjas žaidžia
aukščiau minėtose krepšinio lygose, vyr. teisėjas komandai užskaito pralaimėjimą 0:20
Pergalė – 2 taškai, pralaimėjimas – 1 tšk., nuostatų pažeidimas arba nesilaikymas – 0 tšk.

Varžybų vyr. teisėjas Eligijus Vyskupaitis

Kviečiame finaliniame turnyre dalyvauti ŠU ir KU dėstytojų- darbuotojų krepšinio komandas.


