
 

 

TURNYRO NUOSTATAI 

Vilniaus miesto krepšinio mokykla organizuoja „3x3 Vilniaus vaikų ir jaunimo čempionato“ žiemos 

turą ir kviečia mokyklinio amžiaus krepšinio mylėtojus burti savo svajonių komandą ir kovoti dėl 

nugalėtojų vardo savo bendraamžių grupėje. 

 

TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Renginio data: 2023 m., kovo 5 d. (sekmadienis) 

Laikas: 10:00. 

Vieta: NBA BASKETBALL SCHOOL (Žemynos g. 14, Vilnius). 

Komandų registracija: Registracija vykdoma iki 2023 m. kovo 2 d., 23:59 val., elektroniniu būdu 

užpildant registracijos formą. Registruojamos tik komandos, kurios turi 3 arba 4 žaidėjus. Varžybų 

tvarkaraštis bus paskelbtas kovo 3 d. 

 

TURNYRO DALYVIAI 

Turnyre gali dalyvauti moksleiviai, kurie bus suskirstyti pagal amžiaus grupes 

Amžiaus grupės: 

 VAIKINAI U-8 (gimę 2015 m. ir vėliau)*, 

 VAIKINAI U-10 (gimę 2013 m. ir vėliau)*, 

 VAIKINAI U-12 (gimę 2011 m. ir vėliau)*, 

 VAIKINAI U-14 (gimę 2009 m. ir vėliau)*, 

 VAIKINAI U-16 (gimę 2007 m. ir vėliau)*, 

 VAIKINAI U-18 (gimę 2005 m. ir vėliau)*, 

 



 MERGINOS U-8 (gimusios 2015 m. ir vėliau)*, 

 MERGINOS U-10 (gimusios 2013 m. ir vėliau)*, 

 MERGINOS U-12 (gimusios 2011 m. ir vėliau)*, 

 MERGINOS U-14 (gimusios 2009 m. ir vėliau)*, 

 MERGINOS U-16 (gimusios 2007 m. ir vėliau)*, 

 MERGINOS U-18 (gimusios 2005 m. ir vėliau)*. 

*Jeigu amžiaus grupėje yra mažiau nei TRYS užsiregistravusios merginų/vaikinų komandos, jos bus 

jungiamos prie artimiausios merginų/vaikinų amžiaus grupės. 

 

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 komandai – 40 EUR. 

Visi mokėjimai turi būti atlikti iki kovo 2 d., 23:59 val. 

 

MOKĖJIMO INFORMACIJA 

BĮ „Skaitlis“ 

Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius 

Įmonės kodas: 300035837 

Sąskaitos nr.: LT 74 4010 0424 0393 1814 

Bankas: LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius 

SWIFT: AGBLLT2X 

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tekstą: „Krepšinis-startinis mokestis komandos 

pavadinimas ir amžiaus grupė“. 

Komandos registracija patvirtinama sumokėjus komandos starto mokestį! 

 

 



TURNYRO INFORMACIJA 

Visa informacija skelbiama vilniauskm.lt internetiniame puslapyje, Vilniaus krepšinio mokyklos ir 

3x3 Vilniaus vaikų ir jaunimo čempionato socialiniuose tinkluose. 

Daugiau informacijos apie turnyrą: 

dovydas@vilniauskm.lt tel. Nr. 868357829 

evelina@vilniauskm.lt tel. Nr. 863978587 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Komandos dalyvių registracija yra patvirtina, 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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