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Varžybos vykdomos remiantis FIBA taisyklėmis.  

Komandos sudėtis: kiekvienam fakultetui gali atstovauti po vieną merginų rinktinę, kurią sudaro 16 to 

fakulteto studenčių, registruotų paraiškoje. Vienerioms varžyboms galima registruoti ne daugiau kaip 10 

žaidėjų.  

Varžybos vykdomos vieno rato sistema dviejuose pogrupiuose (pogrupių skaičius gali keistis 

priklausomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus). Pogrupiai sudaromi burtų keliu, įtraukiant į A 

pogrupį 1 vietą, o į B pogrupį – 2 vietą ankstesniais metais užėmusią komandą. Vienerioms varžyboms 

skiriama viena valanda: 10 min. pramankštai, žaidžiami 4 kėliniai po 8 minutes, nestabdant laiko; 

pertraukai tarp kėlinių skiriama 1 minutė, didžiajai pertraukai skiriamos 4 minutės. Komandoms 

priklauso po 1 minutės pertraukėlę kiekvieno kėlinio ir pratęsimo metu. Laikas stabdomas minutės 

pertraukėlių, baudų metimo metu, žaidžiant dvi pagrindinio arba papildomo laiko minutes. 

Pogrupiuose komandos klasifikuojamos pagal iškovotų taškų skaičių. Už laimėtas rungtynes skiriami 2 

taškai, už pralaimėtas - 1 taškas (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) ir 0 taškų už pralaimėjimą, dėl 

teisės žaisti netekimo arba neatvykimo. Komandai neatvykus į varžybas 1 kartą, ji šalinama iš 

tolimesnių varžybų ir jos rezultatai anuliuojami. Komandai pavėlavus daugiau nei 10 min. skiriamas 

techninis pralaimėjimas 0:20.  

Kai dvi komandos surenka po tiek pat taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, kurios tarpusavio 

rungtynių rezultatas yra geresnis. Kai po tiek pat taškų surenka daugiau nei dvi komandos, aukštesnė 

vieta skiriama atsižvelgiant į komandų tarpusavio rungtynių sėkmingų metimų santykį. Jeigu ir tai 

nepadeda išsiaiškinti nugalėtojo, pirmenybė teikiama komandai, įmetusiai daugiau metimų. I-II vietas 

pogrupiuose užėmusios komandos žaidžia pusfinalio rungtynes A1-B2, B1-A2. Varžybos dėl I vietos 

vyksta pagal FIBA krepšinio taisykles be jokių pakeitimų. Laimėjusios komandos kovoja dėl I-II vietos 

didžiajame finale, pralaimėjusios - dėl III-IV vietos mažajame finale. Komandos,  užėmusios pogrupyje 

3-ąsias vietas, žaidžia vienerias rungtynes dėl  5-6 vietų (A3 – B3); 4-ąsias vietas – dėl  7-8 vietų (A4 –

B4);  5-ąsias – dėl  9-10 vietų (A5-B5); 6 -ąsias – dėl  11-12 vietų. 

Pastaba: 1. Jeigu sudaromi 4 pogrupiai, į pirmą ketvertą patenka 1-ąsias vietas užėmusios komandos 

(A1 – C1, B1 – D1), laimėjusios žaidžia didžiajame finale, pralaimėjusios mažajame. 2–ąsias vietas 

užėmusios komandos žaidžia dėl 5 – 8 vietų (A2 – C2, B2 – D2), 3 –ąsias - dėl 9–12 vietų (A3 – C3, B3 

– D3), jos išsiaiškina vietas turnyrinėje lentelėje tuo pačiu principu. 2. Jeigu sudaroma 1 grupė – 

varžybos vykdomos vieno rato sistema. 

Rungtynėms teisėjauja kiekvienos komandos po vieną aikštės ir sekretoriato teisėją. Komandoms, 

neturinčioms teisėjo, gali būti įskaitytas techninis pralaimėjimas 0:20. Žaidėja, pašalinta iš aikštelės, 

praleidžia vienerias rungtynes. Komandos, pašalintos iš tolimesnių varžybų, galutinėje įskaitoje užima 

paskutiniąją vietą. 

Varžybų nugalėtojoms ir prizininkėms bus įteikta 10 komplektų medalių, diplomai ir asmeninės 

dovanėlės. 
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