
 

KREPŠINIS 5x5 TAISYKLĖS 

Aikštelė ir kamuolys Žaidžiama per visą aikštelę. Visos rungtynės žaidžiamos 7 dydžio 
kamuoliu. 

Komandos sudėtis 8 žaidėjai 
5 aikštės žaidėjai + 3 atsarginiai 
Komanda pradėti rungtynes gali kai turi 5 pasiruošusius žaisti žaidėjus. 

Teisėjai Rungtynėms teisėjauja 2 aikštės teisėjai. 
Finalinėms rungtynėms gali būti skiriami 3 teisėjai. 

Minutės pertraukėlė Viena 30 sekundžių trukmės minutės pertraukėlė per rungtynes. 

Taškai Standartiškai pagal normalaus krepšinio taisykles. 

Rungtynių trukmė Žaidžiami du 5 minučių trukmės kėlinukai. Pirmajame kėlinuke laikas 
nestabdomas. Antrajame pagal visas taisykles stabdoma paskutinė 1 
minutė.  
Esant svarbioms priežastims organizatoriai pasilieka teisę keisti rungtynių 
laiką (trumpinti ar ilginti) apie tai informuojant šventės metu. 

Pratęsimas Žaidžiamas 2 minučių trukmės pratęsimas. Pratęsime stabdoma 
paskutinė 1 minutė. 

Atakos laikas 24/14 sekundžių. Yra atakos laikmatis. 

Asmeninės pražangos Asmeninės pražangos nefiksuojamos. 

Komandos pražangų limitas 3 komandinės pražangos kėlinyje.  

Bauda už 4 ir tolimesnes 
komandines pražangas 

Skiriami 2 baudų metimai. 

Ginčo situacija Pagal kamuolio valdymo rodyklę. 

Žaidėjų keitimai Žaidėjai gali keistis teisėjui leidus. Atsarginiai žaidėjai turi būti šalia 
aikštės, greta sekretoriato stalelio. Pasikeitus ne pagal taisykles skiriama 
techninė pražanga. 

Komandos vieta turnyrinėje 
lentelėje 

Komandos klasifikuojamos pagal surinktų taškų skaičių, už kiekvienas 
laimėtas rungtynes skiriant 1 tašką, už pralaimėtas rungtynes skiriant 0 
taškų. 
Vadovaujantis FIBA oficialiomis krepšinio taisyklėmis, aukštesnė vieta 
turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal tokius vietos nustatymo kriterijus: 
1. didesnis surinktų taškų skaičius (už pergalę 1 tšk., už pralaimėjimą – 0 
tšk.); 
2. jei dvi ar daugiau komandų turi vienodą pergalių – pralaimėjimų 
skaičių, tuomet šių dviejų (ar daugiau) komandų klasifikaciją lemia eilės 
tvarka naudojami tokie 
kriterijai: 
a) tarpusavio rungtynėse didesnis pelnytų taškų skaičius (už pergalę 1 
tšk., už pralaimėjimą – 0 tšk.; 
b) tarpusavio rungtynėse geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas; 
c) tarpusavio rungtynėse didesnis pelnytų taškų (t.y. pataikytų metimų) 
skaičius; 
d) bendras geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas; 
e) bendras didesnis pelnytų taškų (t.y. pataikytų metimų) skaičius; 
f) jeigu pagal visus aukščiau išvardintus kriterijus nepavyksta nustatyti 
komandų vietų, komandų vieta nustatoma burtais. 
3. Jei komandai yra įskaitytas pralaimėjimas rezultatu 0:20 dėl teisės 
žaisti netekimo, ji tarp komandų, kurių surinktų taškų skaičius yra 
vienodas, automatiškai užima paskutinę vietą. 

Kitos nuostatos Visi varžybų dalyviai už savo sveikatą ir saugumą šventės metu atsako 

patys. 

 


