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LKVL prezidiumo posėdyje Nr. 35   
 

 
2022 - 2023 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS 3x3 ČEMPIONATO NUOSTATAI 

(VYRŲ 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+ IR MOTERŲ 40+, 45+)  
 

I. TIKSLAI 
  
1. Skatinti Lietuvos krepšinio veteranus ir veteranes sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata.  
2. Populiarinti olimpinę krepšinio 3x3 sporto šaką Lietuvos krepšinio veteranų ir veteranių tarpe.  
3. Plėsti krepšinio 3x3 prieinamumą ir geografiją.  
4. Išaiškinti stipriausias skirtingų amžiaus grupių LKVL 3x3 čempionato komandas.  
5. Sudaryti sąlygas klubų komandoms, žaidėjams ir žaidėjoms rinkti FIBA 3x3 reitingo, skiriamo vyresniems nei  
    40 (keturiasdešimt) metų asmenims, taškus.  
 

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 
  
1. Lietuvos krepšinio veteranų 3x3 čempionatą (toliau – Čempionatas) organizuoja ir vykdo Lietuvos krepšinio 
veteranų lyga (LKVL, toliau – Organizatoriai), Čempionato nuostatus tvirtina LKVL prezidiumas, čempionato 
tvarkaraštį tvirtina LKVL direktorius (toliau – Direktorius).  
2. Čempionatui vadovauja Lietuvos krepšinio veteranų lygos Direktorius. Čempionato varžybos gali būti 
vykdomos kartu su partneriais.  
3. Čempionatas vykdomas pagal FIBA 3x3 krepšinio taisykles, jų interpretacijas, su išimtimis apibrėžtomis šiuose 
nuostatuose ir pagal šiuos nuostatus. 
4. Čempionatas yra žaidžiamas dviejų turų – Rudens ir Pavasario – sistema.   
5. Esant nenumatytoms aplinkybėms (Force majeure) Organizatoriai pasilieka teisę keisti atskirus nuostatų 
punktus.  
 

III. VARŽYBOS 
 
1. Dalyvaujančios komandos ir žaidėjai  
1.1. Dalyvauti Čempionate gali visi norintys krepšinio žaidėjai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir šalies, 
kurioje jie rungtyniavo 2022/2023 metų sezone.  
Į komandos sudėtį abiejuose turuose gali būti įrašyti mažiausiai 3 (trys), daugiausiai - 6 (šeši) žaidėjai. 
        PASTABA: žaidėjams keliami amžiaus, kuriose amžiaus grupėse jie gali žaisti, reikalavimai: 
             - už M40 ir V40 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 40 metų arba 2023 metais sukanka 40 metų; 
             -  už M45 ir V45 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 45 metai arba 2023 metais sukanka 45 metai; 
             - už V50 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 50 metų arba  2023 metais sukanka 50 metų; 
             - už V55 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 55 metai arba 2023 metais sukanka 55 metai; 
             - už V60 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 60 metų arba 2023 metais sukanka 60 metų; 
             - už V65 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 65 metai arba 2023 metais sukanka 65 metai; 
             - už V70 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 70 metų arba 2023 metais sukanka 70 metų; 
             - už V75 gali žaisti žaidėjai, kuriems yra 75 metai arba 2023 metais sukanka 75 metai;  
   
1.2. Išaiškėjus, kad varžybose buvo grubiai pažeista žaidėjų paskirstymo pagal amžių procedūra, pažeidimą 
padariusio žaidėjo komandai užskaitomas pralaimėjimas (pralaimėjimai, jei pažeidimas buvo nustatytas 
pasibaigus turo varžyboms).  



1.3. Komandos pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 20 simbolių, jame neturi būti necenzūrinių žodžių, jų 
trumpinių, įžeidžiančios ar kitos nepagarbios leksikos. Kompatiškose ir/arba darbinėse Čempionato tvarkaraščių 
versijose gali būti naudojami sutrumpinti komandų pavadinimai (iš 3-5 raidžių).  
1.4. Tos pačios komandos žaidėjai turėtų dėvėti vienodos spalvos marškinėlius. Pastaba: žaidėjų numeriai 
kiekviename ture gali skirtis, tačiau apie tai iš anksto informuojamas Direktorius.  
1.5. Kiekviename ture komandai gali atstovauti ne daugiau kaip 4 žaidėjai (iš 6 pateiktų komandos paraiškoje 
prieš Čempionato pradžią). Prieš kiekvieno turo pradžią komandos patikslina (patvirtina) Čempionato 
Direktoriui, kurie žaidėjai (daugiausiai 4) bus įtraukiami į varžybų protokolą. Pastaba: kiekviename ture komandų 
sudėtys gali būti skirtingos, tačiau privalomai sudarytos iš 6 prieš Čempionato pradžią registruotų žaidėjų. 
1.6. Žaidėjas Čempionato vykdymo metu atstovauja TIK vieną jo amžių atitinkančios amžiaus grupės komandą, 
tačiau gali atstovauti dar vieną 5 (penkiais) metais jaunesnio amžiaus grupės komandą.  
1.7. Pageidautina, kad visi Čempionato žaidėjai iš anksto užsiregistruoja FIBA 3x3 platformoje 
http://play.fiba3x3.com, susikuria savo profilį ir patvirtina savo asmeninius duomenis. Pastaba: pagal atskirą 
komandos vadovo prašymą žaidėjus užregistruoja Organizatoriai, tačiau žinotina, kad žaidėjams asmeniškai 
nepatvirtinusiems savo duomenų FIBA 3x3 platformoje automatiškai skiriama mažiau asmeninių reitingo taškų. 
1.8. Visi žaidėjai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir rungtyniauti tik įsitikinę, kad jų sveikatos būklė tinkama. Už 
jų sveikatos sutrikimus varžybų metu Organizatoriai ir Direktorius neatsako.  
1.9. Visi žaidėjai dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos sutrikimus) 
riziką. Rekomenduojama prieš dalyvavimą Čempionate pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose  
1.10. Žaidėjai, užsiregistravę į varžybas, savaime sutinka, kad Organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir 
filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.  
1.11. Varžybose privaloma laikytis tuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų reikalavimų dėl karantino ir koronaviruso 
prevencijos. (Pastaba: Čempionato vykdymo metu paskelbti naujausi valdžios organų sprendimai bus skelbiami 
LKVL tinklalapyje).  
 
2. Komandų registracija  
2.1. Paraiškas būtina atsiųsti atsiųsti elektroniniu paštu vitoldas.masalskis@yahoo.com iki 2022 metų spalio 31 
dienos.  
Paraiškoje turi būti nurodomi žaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, žaidėjo numeris.  
Komandų registracija vykdoma per oficialią FIBA 3x3 platformą adresu http://play.fiba3x3.com.  
2.2. Komandų registracijos mokestis.  
Čempionato komandinis mokestis yra 120 Eurų ir sumokamas iki 2021 m. gruodžio 31 dienos. 
Sąskaitos numeris apmokėjimui už dalyvavimą Čempionate  - Lietuvos krepšinio veteranų lyga, įm. kodas 
302469405, atsiskaitomoji sąskaita LT76 4010 0425 0228 5801, AB LUMINOR bankas. 
2.3. 2022/2023 m. LKVL 3x3 čempionatas prasideda 2022 metų lapkričio mėnesio paskutinį savaitgalį.   
 
3. Varžybų sistema 
3.1. Čempionatas susideda iš dviejų – Rudens ir Pavasario - turų. Pirmojo (Rudens) turo komandų rikiuotė 
nustatoma burtų keliu, o antrojo (Pavasario) turo - pagal komandų pirmame ture surinktus reitingo taškus.  
3.2. Čempionato turų vykdymo vietą, datą ir laiką nustato Čempionato Direktorius.  
3.3. Čempionato turų tvarkaraščiai skelbiami iš anksto FIBA 3x3 tinklalapyje https://play.fiba3x3.com ir LKVL 
tinklalapyje http://www.vklyga.lt .  
3.4. Visų amžiaus grupių informacija skelbiama FIBA 3x3 tinklalapyje https://play.fiba3x3.com ir LKVL 
tinklalapyje http://www.vklyga.lt  
3.5. Visoms amžiaus grupėms visų turų tvarka kiekvienai amžiaus grupei nustatoma (sistema, tvarkaraštis, 
rezultatų apskaita, reitingo apskaičiavimas) programos “FIBA 3x3 Event maker” pagalba 
(https://em.fiba3x3.com). 
3.6. Visų amžiaus grupių turų sistemos, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus nustatomos 
pasibaigus komandų registracijai.  



3.7. Kiekviename ture savo grupėje rungtyniaujančios komandos pagal kiekviename ture užimtą vietą gauna 
įskaitinius turnyrinius (reitingo) taškus. Komandų turnyriniai (reitingo) taškai po kiekvieno naujo turo yra 
pridedami prie jau surinktų taškų. 
3.8. Taškų lentelė: 

 
3.9. Čempionato nugalėtojomis kiekvienoje amžiaus grupėje pripažįstamos komandos, kurios pasibaigus  
antrajam (Pavasario) turui surinko daugiausiai turnyrinių taškų (reitingo) taškų. 
3.10. Antrojo (Pavasario) turo metu kiekvienoje amžiaus grupėje yra organizuojamas tritaškių mėtymo 
konkursas. Kiekviena komanda į konkursą paskiria po vieną žaidėją. Nugalėtoju pripažįstamas žaidėjas iš 15 
metimų (3 padėtys – iš pusiau kairės, iš priekio ir pusiau dešinės) atlikęs daugiausiai taiklių metimų. Vieno 
taiklaus metimo vertė yra 1 taškas. Jei du ar daugiau žaidėjų pasiekia vienodą rezultatą, nugalėtoju pripažįstamas 
žaidėjas, kuris taiklius metimus atliko per trumpiausią laiką. Nugalėtojas apdovanojamas čempiono taure.   
 
4. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje  
4.1. Komandos vieta po kiekvieno skirtingų amžiaus grupių turo nustatoma pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio 
taisykles https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Ranking-Quick-Guide.pdf . 
 
5. Taisyklės  
5.1. Rungtyniaujama pagal oficialias FIBA 3x3 krepšinio taisykles taikant išimtis nurodytas šiame punkte.  
5.2. Veteranų grupėse visos rungtynės žaidžiamos 10 minučių arba iki kol kažkuri komanda pirmoji pelnys 15 
taškų. Visose varžybose paskutinės 2 (dvi) minutės yra žaidžiamos stabdant laiką. 
5.3. Pratęsimas. 
5.3.1 Pratęsimas žaidžiamas iki tol, kol kažkuri komanda pirmoji pelnys du papildomus taškus (iš baudų, arba iš 
dviejų taškų zonos, arba iš tritaškio zonos). 
5.3.2 Pasibaigus rungtynių laikui ir esant rungtynių rezultatui 14:14, yra galimi tik trys varžybų pabaigos 
rezultatai 16:14, 16:15 arba 17:15.    
5.4. Minutinė pertraukėlė. 
5.4.1. Jei eilinio turo varžybos vykdomos tik vienoje krepšinio aikštelės pusėje, tuomet komandos turi teisę į 
vieną 30 sekundžių pertraukėlę (varžybų laikas stabdomas).  
5.4.2 Jei eilinio turo varžybos vykdomos abiejose krepšinio aikštelės pusėse, tuomet rungtynių viduryje varžybos 
stabdomos ir skiriama bendra 1 minutės pertraukėlė visoms komandoms (varžybų laikas stabdomas).  
5.5. Organizatoriai esant labai svarbioms priežastims gali mažinti turų skaičių, keisti rungtynių trukmę ar pergalei 
reikalingų taškų skaičių, prieš Čempionatą ir/arba kiekvieną turą apie tai atskiru pranešimu informuodami visus 
dalyvius.  
5.6. Kamuolys – Wilson FIBA 3x3 official ball (WTB0533).   
 

IV. APDOVANOJIMAI 
  
6. Apdovanojimai  
6.1. Komandos apdovanojamos po antrojo (Pavasario) turo. Pirmą vietą kiekvienoje amžiaus grupėje užėmusi 
komanda apdovanojama čempionų taure ir aukso medaliais (iki 6 vnt.), kitas vietas užėmusios komandos 
apdovanojamos Čempionato dalyvio medaliais (iki 6 vnt.).  

 
IV. TEISĖJAI 

 
7. Aikštės ir sekretoriato teisėjai.  
7.1. Visų amžiaus grupių veteranų rungtynėms teisėjauja 1-2 aikštės teisėjai.  
7.2. Rungtynėms sekretoriauja 1-2 sekretoriato teisėjai. PASTABA: prioritetas teikiamas rezultatų apskaitai  

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Taškai 100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 



        realiu laiku (varžybų protokolas) naudojant programą https://em.fiba3x3.com . 
7.3. Kiekvieno turo teisėjus ir sekretoriatą skiria (parenka) Organizatoriai.  
 
 

V. PROTESTAS. JO PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 
 
8. Čempionate laikomasi oficialiose FIBA 3x3 taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo procedūrų.  
8.1. Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:  
8.1.2. Sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba nežaistų rungtynių; 8.1.3. 
Žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų.  
8.2. Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis tokios procedūros:  
8.2.1. Vienas iš komandos žaidėjų turi: 
a) pasirašyti rungtynių protokole (jei yra pildomas popierinis protokolas) iškart pasibaigus rungtynėms ir pateikti 
raštišką protesto priežasčių paaiškinimą kitoje protokolo pusėje, tai padaryti reikia iki kol teisėjas (-ai) pasirašė 
rungtynių protokole; 
b) laisva forma ant organizatorių pateikto tuščio protesto blanko surašyti protesto priežastį ir esmę; 
c) abiem atvejais surašytą protestą įteikti  Direktoriui, o jam nesant – Organizatorių atstovui.  
8.2.2. Sumokėti 50 Eur užstatą LKVL bankiniu pavedimu už protesto pateikimą. Atmesto protesto atveju užstatas 
komandai nėra grąžinamas.  
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  
9. Visos Čempionate dalyvaujančios komandos privalo būti susipažinusios su šiais nuostatais. Laikoma, kad 
komanda, pateikusi komandos registraciją, yra susipažinusi su šiais nuostatais.  
10. Visais nuostatuose aiškiai nenumatytais atvejais galutinį sprendimą priima čempionato Direktorius.  
 
Nuostatus parengė Saulius Lapienis +37069992990 
 
 
 
LKVL direktorius                                             Vitoldas Masalskis 


