VILNIAUS DARŽELINUKŲ ČEMPIONATAS 2018
NUOSTATAI
I.Tikslai ir uždaviniai
1. Misija – sveiki ir sportiški pasaulio vaikai;
2. Tikslas – skatinti ir ugdyti sportišką Vilniaus ikimokyklinio ugdymo
bendruomenę;
3. Išsiaiškinti stipriausią Vilniaus miesto darželį-lopšelį;
4. Skatinti vaikus domėtis krepšiniu ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą tarp
darželinukų.
II.
Vadovavimas ir vykdymas
1. Vilniaus darželinukų čempionatą (toliau – Čempionatą) organizuoją ir vykdo
VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla” (SKM);
2. Už sėkmingą Čempionato varžybų vykdymą tiesiogiai atsakingas varžybų
direktorius;
3. Čempionate teisėjauja teisėjai, kuriuos paskiria varžybų direktorius.
III.
Dalyviai. Vykdymo laikas
1. Čempionate dalyvaus šie Vilniaus m. darželiai-lopšeliai:
1. Čempionatas vykdomas keliais etapais:
1. 2018 m. kovo 18 d. – reguliariojo sezono varžybos;
2. 2018 m. kovo 17 d. – “Mažylių turas”;
3. 2018 m. balandžio 8 d. – BC Lietuvos ryto ir Šimtmečio taurės;
4. 2018 m. balandžio 22 d. – Vilniaus miesto finalinis “top 16” etapas,
kuriame išaiškės Vilniaus miesto nugalėtojai.
5. 2018 m. kovo 18 d. - Kauno I turas;
6. 2018 m. kovo 25 d. - Alytus;
7. 2018 m. balandžio 8 d. - Klaipėda;
8. 2018 m. balandžio 22 d. - Marijampolė;
9. 2018 m. balandžio 15 d. - Kauno finalas;
10. 2018 m. gegužės 5 d. - Lietuvos finalas Jonavos arenoje.
2. Vilniaus čempionatas bus vykdomas Lietuvos edukologijos universiteto
(LEU) didžiojoje sporto salėje. Studentų g. 39.
IV.

Dalis. Kiti varžybų nuostatai
1. Čempionato vykdymo sistema

1. Reguliarusis sezonas vyksta III etapais. Čempionatą sudaro 16 grupių po 4
komandas. Komandos grupėje sužais tarpusavyje, tokiu atveju viena
komanda sužais 3 rungtynes. Į „BC Lietuvos rytas ” taurę patenka 2
geriausios grupės komandos, likusios 2 grupės kausis dėl "Šimtmečio" taurės.
„BC Lietuvos rytas” ir „Šimtmečio” taurė vyks balandžio 8d.
2. Didžiosios taurės varžybose bus sudarytos 8 grupės po 4 komandas grupėje.
Komandos grupėje sužais tarpusavyje, tokiu atveju viena komanda sužais 3
rungtynes.. „BC Lietuvos rytas“ taurės grupės bus sudaromos tokiu principu:
• 1 grupė (A gr. 1vt., B gr. 2 vt., C gr. 1 vt. D gr. 2 vt.);
• 2 grupė (A gr 2vt., B gr. 1 vt., C gr. 2 vt. D gr. 1 vt.);
• Visos kitos grupės iki pat 16 sudaromos tokiu pačiu skaičiavimu.
3.
Į finalinį “Top 16” etapą pateks po 2 geriausias grupės komandas.

4.
Finalinis „Top16” etapas vyks balandžio 22d., komandas suskirsčius į
4 grupes po 4 komandas. Grupės bus suskirstomos tokiu principu:
• A grupė (1gr. 1vt., 2gr. 2 vt., 3 gr. 1 vt., 4 gr. 2 vt.);
• B grupė (1gr. 2 vt., 2 gr. 1 vt., 3 gr. 2 vt., 4 gr. 1 vt.);
• C grupė (5 gr. 1vt., 6gr. 2 vt., 7 gr. 1 vt., 8 gr. 2 vt.);
• D grupė (5gr. 2 vt., 6 gr. 1 vt., 7 gr. 2 vt., 8 gr. 1 vt.);
5.
Į atkrintamąsias rungtynes pateks po 2 stipriausias grupės komandas.
Atkrintamųjų poros A1-B2; B1-A2; C1-D2; D1-C2. Į pusfinalį pateks laimėjusios
komandos, pralaimėjusios komandos žais dėl 5-8 vietų. Pusfinalyje laimėjusios
komandos žais dėl čempionų titulo, o pralaimėjusios kovos dėl 3 vietos. Į finalą
patekusios komandos žais dėl Vilniaus čempiono vardo.
6.
Į Lietuvos finalinį etapą patenka 3 stipriausi miesto darželiai.
7.
Visa informacija skelbiama www.skm.lt.
8.
Į finalinį etapą patenka po
3 – Vilniaus komandos;
3 – Kauno komandos;
2 – Alytaus komandos;
2 – Marijampolės komandos;
2 – Klaipėdos komandos.

2.

Rungtynių vykdymo tvarka

Žaidimo taisyklės
3.

Rungtynių vykdymo tvarka

1. Čempionate dalyvaujantys darželiai kovoja tarpusavyje žaidžiant 2x2.
Aikštėje vienu metu gali būti 2 vieno darželio atstovai ir 2 kito darželio
atstovai;
2. Rungtynėms teisėjauja vienas teisėjas, paskirtas varžybų direktoriaus;
3. Komandos žaidžia 4 kėlinius po 2,5 minutės nestabdomo laiko;
4. Kėlinių metų privalo vykti vaikų rotacija, tai reiškia, kad pirmus 3 kėlinius
žaidžia 3 skirtingi dvejetai (6 skirtingi vaikai);
5. Komandoje privalo būti mergaitė, priešingu atveju darželis dalyvauja be
konkurencijos!
Kamuolio varymas, užribis:
6.
Kamuolys turi būti varomas kuo dažniau;
7.
Vaikas turi kamuolį sumušti bent vieną kartą kas du žingsnius;
8.
Teisėjas atsižvelgia į tai ar vaikas pažeidęs kamuolio varymo taisyklę įgavo
pranašumą prieš gynėją jei ne žingsniai nėra traktuojami;
9.
Krepšininkas gali peržengti aikštelę ribojančią liniją;
10.
Jei kamuolys palieka aikštelę, bet krepšininkas jį gali greitai grąžinti ir tęsti
žaidimą rungtynės nėra stabdomos. Kamuoliui išėjus į užribį toli nuo aikštelės,
rungtynės yra stabdomos ir kamuolys atiduodamas priešininkų komandai;
Pražangos:
11.
Kiekvienas laikymas, stūmimas, apkabinimas, spyrimas yra laikomi
pražangomis prieš puolantį žaidėją;Vaikas gindamasis negali tyčia liestis prie kito
vaiko, o tik judesiais kai bandoma perimti ar išmušti kamuolį;
12.

13.
Prasižengus metimo metu, kamuolys atiduodamas puolančiajai komandai;
14.
Metimo metu kamuolys duodamas vaikui prie linijos (1,5 m. nuo krepšio), o
kiti vaikai atitraukiami ir leidžiama vaikui mesti baudą;
15.
Metimo metu vaikas gali peržengti, užminti, peršokti baudų metimo liniją, jei
to nedaro tyčia.
16.
Vaikui grubiai prasižengus pirmą kartą vaikas ir treneris yra įspėjamas, kad
taip elgtis negalima, o antrą kartą taip prasižengus, vaikas šalinamas iš žaidimo jį
pakeičiant kitu vaiku;
17.
Pašalinus vaiką dėl nesportinės pražangos ir nesant galimybės jį pakeisti, tokiu
atveju varžovų treneris išrenka, kuris vaikas turi pasirodyti aikštelėje vietoje pašalinto
vaiko;
Ginčas:
18.
Rungtynės bei kiekvienas kėlinys pradedamas ginčo kamuoliu;
19.
Teisėjui užfiksavus ginčą, ginčo kamuolys metamas aikštelės viduryje.
Pratęsimas:
20.
Per pratęsimą metama po 3 baudos metimus kiekvienai komandai;
21.
Neišsiaiškinus nugalėtojo po 3 metimų tuomet meta vaikai, kurie dar nemetė
eilės tvarka po vieną metimą iki pirmojo pramesto.
Trenerio pozicija aikštelėje ir techninė pražanga:
22.
Treneris stovi už aikštelės prie vaikų atsarginių suolelio;
23.
Treneriui draudžiama žengti į aikštelę;
24.
Už techninę pražangą treneriui yra skiriamas 1 baudos metimas ir teisė valdyti
kamuolį.
25.
Tėveliams įžengus į aikštelę rungtynės yra nutraukiamos ir skiriamas techninis
pralaimėjimas (2:0).
23.

Apdovanojimai

0.
Visos dalyvaujančios komandos apdovanojamos atminimo diplomais bei
rėmėjų dovanomis;
1.
1-3 vietas užėmusios komandos apdovanojamos medaliais;
2.
1 vietą užėmusiai komandai įteikiama taurė bei čempionų marškinėliai.
Sostinės krepšinio mokyklos
Direktorius
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