
                                             

TURNYRO NUOSTATAI 

Vilniaus krepšinio mokykla, kartu su Vilniaus „RYTO“ ir Vilniaus „KIBIRKŠTIES“ komandomis 

kviečia visus krepšinio mylėtojus naująjį krepšinio sezoną pradėti kartu. 

 

TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Renginio data: 2022m., rugsėjo 18d. (sekmadienis) 

Laikas: 10:00. 

Vieta: Laisvalaikio ir sporto aikštynas prie BALTOJO tilto Vilniuje (Upės g. 9, Vilnius 09308). 

Komandų registracija: Registracija vykdoma iki 2022m. rugsėjo 16d., 21:00 val., elektroniniu 

būdu užpildant registracijos formą. Registruojamos tik komandos (3-4 dalyviai). Varžybų 

tvarkaraštis bus paskelbtas rugsėjo 17d., antroje dienos pusėje. Nuoroda į tvarkaraštį bus atsiųsta 

registracijoje nurodytu elektroniniu paštu. 

Registracijos nuoroda: https://bit.ly/3x3Vilnius2022  

 

TURNYRO DALYVIAI 

Turnyre gali dalyvauti visi krepšinio mėgėjai, suskirstyti pagal amžiaus grupes. Susidarius 6-ioms ir 

daugiau mergaičių komandoms, bus vykdoma atskira merginų grupė. 

Amžiaus grupės: 

• VAIKINAI U-8 (gimę 2014m. ir vėliau) 

• VAIKINAI U-10 (gimę 2012m. ir vėliau) 

• VAIKINAI U-12 (gimę 2010m. ir vėliau) 

• VAIKINAI U-14 (gimę 2008m. ir vėliau) 

• VAIKINAI U-16 (gimę 2006m. ir vėliau) 

• VAIKINAI U-18 (gimę 2004m. ir vėliau) 

• VAIKINAI 19-os ir vyresni (gimę 2003m. ir anksčiau) 

https://bit.ly/3x3Vilnius2022


• MERGINOS (Į AMŽIAUS GRUPES BUS SUSKIRSTYTOS PASIBAIGUS REGISTRACIJAI) 

 

Turnyre negali dalyvauti žaidėjai praėjusiame sezone žaidę LKL, NKL ir užsienio lygose. 

Visi turnyro dalyviai gaus išskirtinius turnyro marškinėlius. 

 

TURNYRO VARŽYBŲ SISTEMA 

Varžybos bus vykdomos grupių etapais. Kiekviena komanda sužais ne mažiau 2-3 rungtynių bei 

turės galimybę dalyvauti turnyro organizuojamuose konkursuose. Turnyro dalyviai registruojami 

FIBA reitingavimo platformoje. 

Turnyro varžybose teisėjaujama vadovaujantis turnyro taisyklėmis, parengtomis pagal oficialias 

FIBA 3x3 taisykles. 

 

TURNYRO STARTINIS MOKESTIS 

Startinis mokestis vienam komandos dalyviui – 20 EUR. 

Visi mokėjimai turi būti atlikti iki rugsėjo 16d., 21:00 val. 

 

MOKĖJIMO INFORMACIJA 

VŠĮ KK PERLAS 

Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius 

Įmonės kodas: 301734224 

Sąskaitos nr.: LT 33 3020 0200 0000 0692 

Bankas: PERLAS FINANCE UAB 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti komandos pavadinimą ir amžiaus grupę. 

Komandos registracija patvirtinama sumokėjus komandos starto mokestį! 

 

 

 

 

 

TURNYRO INFORMACIJA 



Visa informacija skelbiama vilniauskm.lt ir skm.lt internetiniuose puslapiuose bei Vilniaus krepšinio 

mokyklos ir Sostinės krepšinio mokyklos socialiniuose tinkluose. 

Daugiau informacijos apie turnyrą: 

dovydas@vilniauskm.lt tel. Nr. 868357829 

evelina@vilniauskm.lt  tel. Nr. 863978587 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Komandos dalyvių registracija yra patvirtinimas, kad varžybų dalyvis yra sveikas ir gali dalyvauti 

krepšinio varžybose. Varžybų metu dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę. 

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę, atsižvelgę į dalyvaujančiųjų renginyje komandų skaičių keisti 

nuostatus. 
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