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                                                                                                                                     Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

                                                                                                                                     gimnazijos direktorius 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Virginijus Skroblas 

 

 

 

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS 

XVII VYRŲ KREPŠINIO TURNYRO „SUGRĮŽĘ PAUKŠČIAI”,  

 SKIRTO GIMNAZIJOS 100-ČIUI PAŽYMĖTI, 

                                                                         NUOSTATAI                               
                                                                                    

  I SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 

1. Plėsti kūno kultūros ir sporto masiškumą mokykloje bei mieste tarp įvairaus amžiaus žmonių. 

2. Uždaviniai: 

2.1. Puoselėti ir tobulinti fizinį aktyvumą tarp miesto jaunimo, studentų ir suaugusiųjų. 

2.2. Propaguoti krepšinį. 

2.3. Organizuoti buvusiųjų mokinių aktyvų poilsį. 

2.4. Tradiciškai kas dveji metai išaiškinti geriausią buvusių mokyklos mokinių krepšinio 

komandą. 

 

II SKYRIUS 

                                                   VADOVAVIMAS 
 

3. Varžybas organizuoti padeda Alytaus miesto savivaldybės sporto ir rekreacijos skyrius ir 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė. 

4. Varžybas vykdo sporto klubo „Darna” pirmininkas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 

gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas Jonas Baltrušaitis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

III SKYRIUS 

                                       VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 

5. Varžybos vyksta 2019 m. kovo 8–10 d. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos sporto 

salėje. 

6. Varžybų tvarkaraštis skelbiamas užregistravus dalyvaujančių komandų skaičių. 

7. Varžybų pradžia – kovo 8 d. 18.00 val. 

8. Varžybų atidarymas – kovo 9 d. 11.00 val.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            

IV SKYRIUS 

                                             VARŽYBŲ DALYVIAI 
 

9. Komandą sudaro buvę tos pačios laidos abiturientai. 

10. Suderinus su varžybų organizatoriumi, komandos sudėtyje gali būti 1–2 žaidėjai iš gretimos 

laidos. 

11. Komandoje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip dviem dalyviams, nebaigusiems  dešimtos, 

vienuoliktos ar dvyliktos klasių. 

12. Komandos sudėtis 5–10 žaidėjai. 

13. Senjorų komandos gali būti mišrios, sudaromos iš kelių mokyklą baigusių laidų. Vienu metu 

aukštelėje turi būti vienas žaidėjas, kuriam daugiau kaip 45 metai, 2 žaidėjai, kuriems – 40 metų, ir du 



 

žaidėjai, kuriems daugiau kaip 35 metai. Senjorų komandoms siūloma sugalvoti pavadinimą, atitinkantį tą 

laikmetį, kada mokėsi mokykloje. 

14. Senjorų varžybos vyks, jei bus ne mažiau kaip dvi komandos. 

15. Pageidaujam, kad žaidėjai turėtų vienodą sportinę aprangą.                                                                                              

 

V SKYRIUS 

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

16. Komandos pogrupiuose žaidžia 2 kėlinius po 7 minutes. 

17. Atakai skiriamos 24 sekundės. Į varžovų aikštės pusę žaidėjas su kamuoliu turi pereiti per 8 

sekundes. Leidžiamos 5 asmeninės ir 4 komandinės pražangos. 

18. Krepšinio varžybos organizuojamos burtų keliu suskirsčius komandas į pogrupius. 

19. Pogrupiuose komandos žais pagal vieno rato sistemą. 

20. Pogrupių varžybų nugalėtojai nustatomi: 

21. Surinkę daugiausia taškų visuose susitikimuose, už pergalę skiriami 2 tšk., už pralaimėjimą – 

1 tšk. neatvykus į rungtynes – 0 tšk. 

22. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama tarpusavio nugalėtojui. 

23. Surinkus vienodą taškų sumą daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė teikiama 

komandai, turinčiai daugiausia laimėjimų tarpusavio susitikimuose. 

24. Jei laimėjimų skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal įmestų ir praleistų taškų santykį, 

išvesto tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. 

25. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų ir 

praleistų taškų santykį. 

26. Galutinė varžybų sistema paaiškės, tiksliai sužinojus komandų skaičių. 

 

                                                                   VI SKYRIUS                                                        

                                                                   PARAIŠKOS 
 

27. Kiekvienas turnyro dalyvis atsako už savo sveikatos būklę. 

28. Paraiškas pristatyti iki 2019 kovo 1 d. 18.00 val. elektroniniu paštu 

sugrizepauksciai@gmail.com. 

29. Paraišką rasite gimnazijos svetainėje http://vanagogimnazija.lt/ arba kreipkitės el. paštu 

sugrizepauksciai@gmail.com. Paraiškoje nurodyti pavardę, vardą, gimimo metus, kuriais metais ir 

kokioje laidoje mokėsi.  

30. Pavėluotai pateikę paraiškas komandos neregistruojamos. 
 

                                                                       VII SKYRIUS 

                                                                      APDOVANOJIMAS 
 

31. Komanda nugalėtoja ir komandos prizininkės bus apdovanojamos turnyro rėmėjų prizais. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Varžybų organizatorius – Adolfo Ramanausko-Vanago kūno kultūros mokytojas Jonas Baltrušaitis, mob. +370 686  45 459    
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