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LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS (LKVL) PREZIDIUMO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 
2016 m. birželio  06 d. Nr. 15 

Kaunas 

 

 Posėdis vyko nuo 13.00 val. iki 15.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkas – Lietuvos krepšinio veteranų lygos prezidentas Algimantas Stasys Anužis 

Posėdžio sekretorius – Lietuvos krepšinio veteranų lygos direktorius Vitoldas Masalskis 

Dalyvavo: 

  Prezidiumo nariai - 7 (septyni) (priedas Nr. 1) 

Kiti dalyviai - Anatolijus Čupkovas (su teise balsuoti įgaliojo Raimondas Kapustavičius) 

 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl LKVL 2015-2016 m. sezono aptarimo ir problemų sprendimų. 

2. Dėl LKVL prizinio fondo tvirtinimo. 

3. Dėl informacijos apie LKVL narystę ir naujų narių tvirtinimo. 

4. Dėl LKVL komandų iškovojusių teisę dalyvauti “Baltic Cup” turnyre sąrašo tvirtinimo. 

5. Kiti klausimai. 

 

Pritarta posėdžio darbotvarkei. 

 

 

1. SVARSTYTA. LKVL 2015-2016 m. sezono aptarimas ir problemų sprendimai. 

 

KALBĖJO: V. Masalskis, A. Abromavičius, A. Anužis, A. Čupkovas 

Sezonas buvo sėkmingas ir praėjo sklandžiai (su nedidelėmis problemomis). Pirmą kartą panaudotas 

video-interviu filmavimas finalinių ketvertų metu. Facebook svetainėje pradėjo veikti LKVL puslapis, 

kuriame pateikiama informacija apie LKVL vykdomą čempionatą. Pirmą kartą komandoms buvo 

suformuotas piniginis prizinis fondas laimėjus 1-4 vietas. Buvo pateikta visiems prezidiumo nariams visų 

amžiaus grupių išlaidų/pajamų sąmata už 2015-2016 m. sezoną. Kalbėta, kad vertėtų grįžti prie seno 

formato, nevykdant atkrintamųjų varžybų. Kalbėta dėl žaidėjų registracijos sugriežtinimo bei dėl kitų 

šalių žaidėjų dalyvavimo LKVL čempionate mokesčio dydžio. Kalbėta apie finaliniuose ketvertuose 

vykdomų komandų vakarones, jų tikslingumą. Siūlyta organizuoti vieną bendrą sezono uždarymo 

renginį, nes komandos nepatekusios į finalinius ketvertus lieka nuskriaustos. Diskutuota dėl medicinos 

personalo varžybų metu. Ši problema yra viena iš didžiausių. Kalbėta dėl statistinių duomenų fiksavimo 

reguliaraus sezono varžybų metu kai kuriose amžiaus grupėse (jaunesnių grupių komandos-dalyvės 

išreiškė pageidavimą). 

 

Balsavimas: 

1. Už – 8 posėdžio nariai. 

 

NUTARTA. Nuspręsta visus diskutuotinus ir pakeitimų reikalaujančius klausimus galutinai aptarti ir 

išspręsti sekančiame prezidiumo posėdyje, tvirtinant 2016-2017 m. sezono nuostatus.  
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2. SVARSTYTA. LKVL prizinio fondo komandoms tvirtinimas. 

 

KALBĖJO: A. Anužis, D. Laskys, A. Čupkovas, V. Masalskis, A. Abromavičius 

Patvirtinta, kad komandoms, esančioms LKVL narėmis ir iškovojusioms savo amžiaus grupėse 1-4 

vietas, išmokėti piniginius prizus, skirtus iš pagrindinio 2015-2016 m. rėmėjo “TETE-A-TETE”. Siūlyta, 

kad komandos - savo amžiaus grupių laimėtojos - ir gavusios piniginius prizinius prizus, privalo 

dalyvauti “Baltic Cup” turnyre. Nevykti komanda - laimėtoja gali tik pateikusi svarias tam priežastis 

(raštu). Priešingu atveju piniginis prizas turi būti grąžintas lygai. Sumos buvo patvirtintos prezidiumo 

posėdyje (2016 m. vasario 17 d. protokolas Nr.14) 

 

NUTARTA. Pritarti prizinio fondo sumų paskisrtymui pagal laimėtas vietas. 

 

 

3. SVARSTYTA. Informacija apie LKVL narystę ir naujų narių tvirtinimas. 

 

KALBĖJO: V. Masalskis, A. Anužis, A. Čupkovas, V. Linonis 

Siūlyta automatiškai patvirtinti visus naujus LKVL narius, atitinkančius lygos reikalavimus bei 

pateikusius visus reikiamus dokumentus ir sumokėjus vienkartinį stojamąjį mokestį iki 2016 m. liepos 10 

d. 

 

NUTARTA. Pritarti naujų narių tvirtinimo formatui. 

 

 

4. SVARSTYTA. LKVL komandų iškovojusių teisę dalyvauti “Baltic Cup” turnyre tvirtinimas. 

 

KALBĖJO: A. Anužis, A. Čupkovas, J. Storpirštis, D. Laskys, V. Linonis, V. Masalskis 

Pateiktas komandų, atstovausiančių Lietuvą savo amžiaus grupėse “Baltic Cup” turnyre Liepojoje 

2016 m. rugsėjo 2-4 d., sąrašas: 

 

                                       1. Moterys M35 – Kauno “SKK Versan” 

                                       2. Moterys M45/50 – Vilniaus “Svaja” 

                                       3. Vyrai V70 – Kauno “Žalgiriečiai” 

                                       4. Vyrai V65 – Vilniaus “Statybos senjorai-1” 

                                       5. Vyrai V60 – Kauno “KTU-Žalgiris” 

                                       6. Vyrai V55 – Vilniaus “Salilita” 

                                       7. Vyrai V50 – Kauno “Patvanka” 

                                       8. Vyrai V45 – Pakruojo “Parketas” 

                                       9. Vyrai V40 –Vilniaus “Alkajas-Deistra” 

 

NUTARTA. Patvirtinti Lietuvą Liepojoje atstovausiančių komandų sąrašą. 

 

 

 

5. Kiti klausimai. 

 

KALBĖJO: A. Anužis, D. Laskys,V. Masalskis, J. Storpirstis, V. Linonis, A. Čupkovas 

Buvo pasiūlyta leisti teisėjauti teisėjams LKVL varžybose, įvedant amžiaus cenzą. 
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NUTARTA. Pritarta pasiūlymui, kad nuo 2016/2017 m. LKVL čempionato sezono neleisti mūsų 

čempionate teisėjauti teisėjams, kuriems yra sukakę 70 ir daugiau metų. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 


