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Lietuvos krepšinio veteranų lygos 
Įmonės kodas 302469405, reg. adresas A. Purėno g. 18, LT-51370 Kaunas 

LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS PREZIDIUMO 
HIBRIDINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 36  

 
 

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų spalio mėnesio keturioliktą diena (2022-10-14), 13:00 val.  
          LKF būstinė, Krepšinio namai, Santakos g. 11, Kaunas 

 
 

Posėdis vyko 2022 m. spalio 14 d. 13:00 val. LKF būstinėje, Krepšinio namuose. 
Posėdžio pirmininkas – Lietuvos krepšinio veteranų lygos (toliau – LKVL) prezidentas Algimantas 
Stasys Anužis. 
Posėdžio sekretorius – LKVL narys Vitoldas Masalskis 
Posėdyje dalyvavo 7 prezidiumo nariai: Algimantas Anužis, Anatolijus Čupkovas, Viktoras Ruželė, 
Artūras Kvedaras, Arvydas Venclovas, Ignas Malikėnas. Juozas Storpirštis 
Nedalyvavo 3 prezidiumo nariai: Romualdas Brazauskas, Vygandas Valiukevičius, Solveiga Liesienė  
Posėdyje dalyvavo LKVL narys Saulius Lapienis.. 
(2022-10-14 d. prezidiumo posėdžio Nr. 36 priedas Nr. 1). 

 
Kvorumas yra.  

  
DARBOTVARKĖ 

 
1.  Informacija apie įvykusį 2022 m. spalio 7-9 d. Baltic Cup (Lietuva, Palanga) krepšinio  
      turnyrą. 
2. Dėl informacijos ir pasiūlymų apie 2022-2023 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionato 5x5 
      organizavimą (pasiūlymai, variantai ir sprendimų priėmimas) – V.Masalskis. 
3. Vilniaus „Svaja“ klubo pateikto prašymo, dėl išstojimo iš Lietuvos krepšinio veteranų lygos, 
       svarstymas. 
4.   Kiti klausimai ir pasisakymai. 

 
             
                   Prezidiumo posėdžio Nr. 36 darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

   
1. SVARSTYTA: 
       Informacija apie 2022 m. spalio 7-9 d. Palangoje vykusį Baltic Cup 2022 krepšinio  
       turnyrą – V. Masalskis. 

 
V. Masalskis informavo prezidiumo narius, kaip 2022 m. spalio 7-9 d. Palangoje vyko 
turnyras, pateikė pajamų ir išlaidų ataskaitą ir palyginimui pateikė Kaune vykusio Baltic Cup 
2017 pajamų ir išlaidų ataskaitą. Komandos nusiskundimų dėl turnyro Palangoje neturėjo 
išskyrus dėl teisėjų kompetencijos (Estijos delegacijos pastaba). Informavo, kad Estijos 
krepšinio veteranai ateityje pasiūlė Baltic Cup turnyrus vykdyti gegužės mėnesio paskutinį 
savaitgalį (penktadienį-šeštadienį).  
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                   NUTARTA: Bendru sutarimu. 
                   Pavesti LKVL direktoriui apklausti Latvijos krepšinio veteranų vadovus dėl ateities Baltic 
                   Cup turnyrų vykdymo gegužės mėnesio paskutinį savaitgalį, priimti Lietuvos sprendimą   
                   ir apie tai informuoti Estijos krepšinio veteranų vadovus. 
                   Taip pat nuspręsta pasitelkiant dizainerių paslaugas paruošti LKVL padėkos rašto formą  
                   esamiems ir būsimiems LKVL  rėmėjams ir lygai nusipelniusiems žmonėms. 
 

2. SVARSTYTA: 
     Dėl informacijos ir pasiūlymų apie 2022-2023 m. Lietuvos 5x5 krepšinio veteranų čempionato 
     organizavimą (pasiūlymai, variantai ir sprendimų priėmimas) – V.Masalskis. 

 
LKVL direktorius pasiūlė 2022/2023 m. 5x5 čempionatą vykdyti sekančiai: 
 
a) LKVL 5x5 čempionatas vyktu pagal seną formatą; 
b) LKVL 5x5 čempionatas vykdomas pagal naują formatą apjungiant gretimas amžiaus 

grupes į tokias – (V40-V45), (V50-V55), (V60-V65), (V70-V75) ir (M35-M40), (M45-
M50) ir žaisti tarpusavyje 2 ratus. Vyresnėms pagal amžių komandoms laimėjus prieš 
jaunesnes už pergalę skirti 3 taškus (normaliai už pergalę būdavo skiriami 2 taškai, už 
pralaimėjimą 1 taškas, už neatvykimą 0 taškų); 

                              Pasibaigus apjungtų amžiaus grupių čempionatams nugalėtojus ir prizininkus apdovanoti 
                              pagal atitinkamas amžiaus grupes; 

c) LKVL 5x5 čempionatą vykdyti turais – 2 ratai; 
d) LKVL 5x5 čempionatą pravesti pagal seną formatą, bet sužaisti finalinį turą pajungiant 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių mėgėjų lygų veteranų nugalėtojus. 
 

              
                    NUTARTA: Bendru sutarimu. 
                              LKVL 5x5 čempionatą vykdyti pagal seną formatą (pvz.: pagal 2021/2022 m. sezono)  
                              atskirose amžiaus grupėse. Finaliniuose turuose po reguliaraus sezono žaidžia 1-2 vietas  
                              užėmusios komandos dėl čempionų vardo ir 3-4 vietas užėmusios komandos dėl bronzos  
                              medalių. 
                              Skelbiamas 2022/2023 m. čempionato registracijos pradžia ir vyksta iki 2022 m. lapkričio  
                              6 d. Čempionato pradžia skelbiama 2022 m. lapkričio 20 d. 

           
3. SVARSTYTA:  

Klubo Vilniaus „Svaja“ pateikto prašymo dėl išstojimo iš Lietuvos krepšinio veteranų  
      lygos svarstymas. 
 
      

                      NUTARTA:   
                          LKVL direktorius prezidiumą informavo, kad moterų klubas Vilniaus „Svaja“ pateikė  
                          prašymą išstoti iš LKVL pagal lygos įstatų 30.4. punktą (LKVL narių teisės). Prezidiumas  
                          susipažino su esamo nario Vilniaus „Svaja“ sprendimu. 
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4. SVARSTYTA:  
Kiti klausimai ir pasisakymai. 

  
                        a) Buvo svarstyta dėl užsieniečių dalyvavimo LKVL čempionate mokesčio;  
                        b) Buvo svarstyta dėl jaunesnių žaidėjų LKVL čempionate V65+, V70+ ir V75+ dalyvavimo 
                        čempionate; 
  
 
                       c) Buvo pateikta FIMBA atstovo Lietuvai Anatolijaus Čupkovo informacija apie vyksiantį  
                       pasaulio čempionatą 2023 m. rugpjūčio 25 – rugsėjo 3 d. Argentinoje; 

e) Dėl FIMBA Europos čempionų V70+ Vilniaus „Statybos“ komandos starto mokesčio  
Dalyvaujant LKVL 2022/2023 m. čempionate; 

                       e) Dėl medicinos sesers dalyvavimo LKVL 2022/2023 m. čempionato varžybų metu. 
                  

                        NUTARTA: Bendru sutarimu. 
                        a) Užsieniečiai gali dalyvauti LKVL čempionate ir klubas, kuriame jis žaidžia už kiekvieną 
                        žaidėją lygai sumoka 100 eurų; 
                        b) V65+ amžiaus grupėje komandų paraiškose gali būti neribotas skaičius 1 metais jaunesnių 
                        žaidėjų, bet per rungtynes gali žaisti tik vienas;  
                        V70+ paraiškose gali būti neribotas skaičius 1 metais jaunesnių žaidėjų, bet per rungtynes  
                        vienu metu aikštelėje gali žaisti 2 žaidėjai; 
                        V75+ paraiškoje gali būti 2 metais jaunesnių žaidėjų neribotas skaičius, bet per rungtynes gali  
                        žaisti 2 žaidėjai aikštelėje kartu;    
                        c) FIMBA atstovo Lietuvai Anatolijaus Čupkovo informacija buvo priimta ir nuspręsta apie tai 
                        informuoti Lietuvos krepšinio veteranų lygos komandas; 
                        d) Nuspręsta FIMBA Europos čempionus V70+ Vilniaus „Statybos“ komandą atleisti nuo  
                        2022/2023 m. dalyvio (starto) mokesčio; 
                        e) Medicinos sesuo privalo būti varžybų metu per LKVL vykdomą 2022/2023 m. čempionatą. 
 
 
 
 
 
                Posėdžio pirmininkas       Algimantas Stasys Anužis      ___________________________ 
     
 
            
 
               Posėdžio sekretorius         Vitoldas  Masalskis         _________________________________ 
                                          


