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LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS (LKVL) PREZIDIUMO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 
2016 m. rugsėjo 13  d. Nr. 16 

Kaunas 

 

 Posėdis vyko nuo 13.00 val. iki 16.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkas – Lietuvos krepšinio veteranų lygos prezidentas Algimantas Stasys Anužis 

Posėdžio sekretorius – Lietuvos krepšinio veteranų lygos direktorius Vitoldas Masalskis 

Dalyvavo: 

  Prezidiumo nariai - 6 (šeši) (priedas Nr. 1)  

Kiti prezidiumo nariai - Anatolijus Čupkovas ir Darius Laskys (su teise balsuoti įgaliojo Vitoldas 

            Masalskis), Alvidas Raškauskas (su teise balsuoti įgaliojo Apolinaras Abromavičius) 

 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl LKVL ataskaitinės konferencijos sušaukimo datos ir vietos nustatymo. 

2. Dėl informacijos ir pasiūlymų apie 2016-2017 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionato 

organizavimą, žaidėjų registravimo terminų ir užsienio žaidėjų dalyvavimo mūsų čempionate. 

3. Dėl 2016-2017 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionato varžybų nuostatų tvirtinimo. 

4. Dėl Baltijos šalių turnyro “Baltic Cup” organizavimo, dalyvavimo jame ir trišalės sutarties  

      pasirašymo. 

5. Dėl komandų dalyvausiančių 2016-2017 m. LKVL čempionate mokesčio nustatymo. 

6. Dėl finalinių turų datų atskiroms amžių grupėms nustatymo. 

7. Dėl informacijos apie LKVL finansinę veiklą nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d. 

8. Dėl informacijos apie esamus LKVL narius. 

9. Kiti klausimai. 

 

Pritarta posėdžio darbotvarkei. 

 

 

1. SVARSTYTA. LKVL ataskaitinės konferencijos sušaukimo datos ir vietos nustatymo. 

 

KALBĖJO:  A. Abromavičius, A. Anužis, R.Gilienė, V.Linonis,  

Pasiūlyta LKVL ataskaitinę konferenciją už 2016 m. sušaukti 2017 m. vasario mėn. Konferencijos vietą 

patikslinti, pasirenkant “Karpyne” arba Kauną. 

 

NUTARTA. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl informacijos ir pasiūlymų apie 2016-2017 m. Lietuvos krepšinio veteranų 

čempionato organizavimą, žaidėjų registravimo terminų ir užsienio žaidėjų dalyvavimo mūsų 

čempionate. 
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KALBĖJO: A. Anužis, V. Masalskis, A. Abromavičius, V.Linonis, J.Storpirštis, R.Gilienė 

Pasiūlyta atsisakyti atkrintamųjų varžybų, kai varžybos vykdomos viename pogrupyje. Sužaidus 

reguliaraus sezono varžybas 1-4 vietas užėmusios komandos patenka į finalinį ketvertą. Užsieniečiai 

norintys dalyvauti mūsų čempionate (neturintys teisės gyventi Lietuvoje) privalo sumokėti 200 eurų 

mokestį. Jei vienoje amžiaus grupėje yra 4 komandos varžybas vykdyti turais. Žaidėjus leisti nemokamai 

registruoti iki 2017 m. vasario 15 d. Po šio termino už žaidėjo registraciją mokama 50 eurų mokestis. 

Žaidėjas iki finalinio ketverto privalo sužaisti 2 rungtynes. Vyrų amžiaus grupėje V40, statistikos 

protokolai reguliaraus sezono metu  rekomenduojami.  

 

NUTARTA. Siūlymams pritarta bendru sutarimu. 

 

 

3. SVARSTYTA. 2016-2017 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionato varžybų nuostatų  

tvirtinimo. 

 

KALBĖJO: V. Masalskis, A. Anužis, V. Linonis, R.Gilienė, A.Abromavičius, J.Storpirštis 

Pasiūlyta patvirtinti 2016-2017 m. LKVL čempionato nuostatus su priimtais pakeitimais. 

 

NUTARTA. Patvirtinti 2016-2017 m. čempionato nuostatus bendru sutarimu. 

 

 

4. SVARSTYTA. Baltijos šalių turnyro “Baltic Cup” organizavimo, dalyvavimo jame ir trišalės 

sutarties pasirašymo. 

 

 

KALBĖJO: A. Anužis, J. Storpirštis, V. Linonis, V. Masalskis, A.Abromavčius, R.Gilienė 

Kalbėta dėl Baltijos šalių turnyro “Baltic Cup” pravedimo. Siūlyta palikti 4 komandų formatą. Tai reiškia 

turnyrą organizuojanti šalis, turi teisę savo nuožiūra kiekvienai amžiaus grupei, pakviesti dar vieną 

komandą. Todėl pasiūlyta pakeisti turnyro pavadinimą iš “Baltic Cup” į “Baltic Cup Open”. Įsteigti 

turnyro prizą – šalis nugalėtoja. Įsteigti turnyro prizą – organizuojančios šalies žymaus krepšininko 

prizas. Pagalvoti dėl datos turnyrui pravesti. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. pasirašyti turnyro “Baltic Cup 

Open” organizatorių sutartį. 

 

NUTARTA. Pasirašyti paruoštą turnyro “Baltic Cup Open” organizatorių sutartį iki 2016 m. gruodžio 

31 d. Pritarta bendru sutarimu. 

 

 

5. SVARSTYTA. Komandų dalyvausiančių 2016-2017 m. LKVL čempionate mokesčio 

 nustatymo. 

 

KALBĖJO: A. Anužis, V. Masalskis, J. Storpirstis, V. Linonis, R.Gilienė, A.Abromavičius 

Pasiūlyta LKVL 2016-2017 m. čempionato dalyvavimo mokestį visoms moterų amžiaus grupėms 

nustatyti 80 eurų. Vyrų amžiaus grupėms 40+, 45+, 50+, 55+ nustatyti 200 eurų, o vyrų 60+, 65+, 70+ 

nustatyti 150 eurų. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

6. SVARSTYTA. Finalinių turų datų atskiroms amžių grupėms nustatymo. 

 

KALBĖJO: A.Anužis, J.Storpirštis, A.Abromavičius, R.Gilienė, V.Masalskis, V.Linonis 

Pasiūlyta finalinių turų datas atskiroms amžių grupėms nustatyti iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
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NUTARTA.  Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie LKVL finansinę veiklą nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. 

rugsėjo 1 d. 

 

KALBĖJO: A.Anužis, A.Abromavičius, R.Gilienė, V.Linonis, J.Storpirštis, V.Masalskis 

Pasiūlyta ateityje teikti dvi ataskaitas – vieną prezidiumui rugsėjo mėn. už sezoną ir kitą konferencijai 

vasario mėn. už metus. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 

 

8. SVARSTYTA. Informacijos apie esamus LKVL narius. 

 

KALBĖJO: V.Masalskis, A.Anužis, V.Linonis, J.Storpirštis, A.Abromavičius, R.Gilienė 

Į LKVL įstojo 12 naujų narių, sumokėjo stojamajį mokestį ir pateikė reikiamus dokumentus.Trys nauji 

nariai sumokėjo vienkartinį stojamąjį mokestį, bet nepateikė dokumentų iki nurodyto laiko. Pasiūlyta 

pratęsti terminą dokumentams gauti iki 2016 m. spalio 15 d. Moterų klubas “Kamanė” seniai, jau keleta 

metų, nemoka nario mokesčio. Kadangi klubas “Kamanė”, daug meų garsino Lietuvos krepšinio 

veteranus  pasaulyje, pasiūlyta klubą atleisti nuo metinio nario mokesčio, paliekant jį garbės nariu. 

Pasiūlyta, kad  LKVL steigėjai, esantys nariai, turi mokėti nario mokestį arba pasitraukti iš narių. Visi 

LKVL nariai metinį nario mokestį 20 eurų privalo sumokėti iki 2016 m. spalio 1 d. Visiems nariams ir 

steigėjams šią informacija turi pranešti LKVL direktorius. 

 

NUTARTA. Visiems pasiūlymams pritarta bendru sutarimu. 

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai 

 

KALBĖJO: A,Anužis, A.Abromavičius, V.Linonis, R.Gilienė, J.Storpirštis, V.Masalskis 

Pasiūlyta dėl LKVL internetinio puslapio administravimo. Esant lėšų trūkumui, jo administravimui 

ieškoti pigesnių galimybių. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas       ____Algimantas Stasys Anužis____________________________ 
   (vardas, pavardė)    (parašas) 

 

 

Posėdžio sekretorius        _____Vitoldas Masalskis _________________________________ 
  (vardas, pavardė)    (parašas) 

 

 


