
                                                                                                   Tvirtinu: 
                                                                                        Vilniaus Krepšinio klubas “Svaja”                         
                                                                                                  Ramunė Gilienė 

“SVAJA – 2022” krepšinio turnyras 

                                                      NUOSTATAI 

I .TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

“SVAJA -2022” krepšinio turnyras vykdomas siekiant populiarinti ir propaguoti moterų 

krepšinį jaunimo tarpe, uždegti bendraminčius noru sistemingai sportuoti savarankiškai 

arba jungtis į bendraminčių klubus, paskatinti kolektyvus ir organizacijas, propaguojančias 

sveiką gyvenseną, nukreipti jaunimą aktyviam, turiningam ir sveikam laisvalaikio 

praleidimui. Turnyro tikslas – skatinti bendradarbiavimą su kitais krepšinio klubais, dalintis 

patirtimi. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

Krepšinio turnyrą vykdo Vilniaus krepšinio klubas “Svaja”. 

III. DALYVIAI 

Dalyvauja 4 moterų krepšinio komandos 
Komandos gali būti komplektuojamos klubų pagrindu arba atstovauti įmones, 

organizacijas, miestų ir rajonų rinktines. Dalyvių amžius neribojamas. Komandos 
sudėtis – 12 žaidėjų ir treneris. Dalyviai asmeniškai atsakingi už savo sveikatos būklę. 
 
IV.VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA  

Varžybos vykdomos 1 ratu. Komandos tarpusavyje žaidžia 1 rungtynes. Žaidžiami 4 
kėliniai po 8 min nestabdant laiko. Rungtynių pertrauka tarp 2 ir 3 kėlinio 5 min. 

Minutės pertraukėlės trukmė 1 min.  
Galutinė varžybų sistema nustatoma gavus paraiškas.  

 
V. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA 

 Paraiškas būtina atsiūsti iki 2022 m. BIRŽELIO 12 d. el.paštu: ramunegiliene@gmail.com: 

priedas Nr.1.  

VI. FINANSAVIMAS / DALYVIO MOKESTIS 

* Varžybas finansuoja Vilniaus krepšinio klubas „Svaja“. 

* Dalyvio mokestis komandai – 80 eur turi būti sumokėtas iki birželio 12 dienos. 
 

VII. TEISĖJAVIMAS. 

Vilniaus krepšinio klubas „Svaja“ užtikrina aikštės teisėją, sekretoriatą bei medicininį 

aptarnavimą. Teisėjaujama pagal tarptautines FIBA reglamentuojančias krepšinio taisykles. 

Pageidautina, kad aikštės teisėjai turėtų Lietuvos Respublikos krepšinio teisėjų asociacijos 

licenciją.  

VIII. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS. 

Varžybos vykdomos 2022 m birželio mėn 18-19 d., Žygimanto Augusto vid. m -los salėje 

Vilniaus krepšinio klubas“ Svaja“ prezidentė                                 Ramunė Gilienė                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                        
 
                                                                                                   

  VARDINĖ PARAIŠKA 
 
DALYVAUTI „SVAJA - 2022“ m. krepšinio turnyre 
 
................................................................sporto klubas 
..............................................................komandos vadovo vardas, pavardė 
................................................................. e-mail, telefonas 

 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, Pavardė Gimimo 
metai 

Žaidėjo 
numeris 

Parašas, jog turnyro metu pats 
atsako už savo sveikatą 

1.     

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     

 
Klubo, komandos vadovo  vardas, pavardė                                                                    parašas  
 


