
2019 – 2020 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO

VYRŲ (40+ GRUPĖS) TVARKARAŠTIS

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054

vitoldas.masalskis@yahoo.com

40+ GRUPĖ   

 1. Pakruojis „PAKRUOJO PARKETAS“,  komandos vad. Laisvydas  Zederštremas  

      tel. 8 606 00070,  email: laisvydas@su.lt 

 2. Kėdainiai “KĖDAINIAI”, komandos vad. Dainius Šutkus tel. 8670 80384,

      email: eurodainius@gmail.com

 3. Mažeikiai “NAFMERA”, komandos vad. Žydrūnas Petrošius tel. 8 687 54492,

    email: z.petrosius@gmail.com, treneris Vidmantas Bertys 8682 13453.

 4. Panevėžys „ALAUS MĖGĖJAI“, komandos vad. Tomas Petrošaitis,  

     tel. 8685 10820,   email: tpetrosaitis@gmail.com    

5. ŠIRVINTOS “BRIEDIS”. Komandos vadovas Rimas Stepaitis 8 603 33146,  

    email: rstepaitis@mail.ru 

Komandos susitarusios žaisti rungtynes anksčiau ar pagal tvarkaraštį, vietą ir laiką turi pranešti 
sms žinute LKVL direktoriui  iki rungtynių likus 1 savaitei arba remiantis LKVL 2019/2020 m. 
čempionato nuostatais, telefonu 8610-21054, nes apie varžybas reikia informuoti visus per LKVL 
internetinį puslapį: www.lkvlyga.lt   

Rungtynių protokolai siunčiami email: vitoldas.masalskis@yahoo.com   

Kita informacija tel.: LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054 

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

1-as ratas

2019 m. lapkritis iki 10 d. (1-turas)

Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - Mažeikiai „Nafmera“

Širvintos „Briedis“ - Kėdainiai „Kėdainiai“
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2019 m. lapkritis iki 24 d. (2-turas)

Mažeikiai „Nafmera“ - Širvintos „Briedis“

Kėdainiai „Kėdainiai“ - Pakruojis „Pakruojo parketas“

2019 m. gruodis iki 8 d. (3-turas)

Širvintos „Briedis“ - Panevėžys „Alaus mėgėjai“

Pakruojis „Pakruojo parketas“ - Mažeikiai „Nafmera“

2019 m. gruodis iki  22 d. (4-turas)

Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - Pakruojis „Pakruojo parketas“

Mažeikiai „Nafmera“ - Kėdainiai „Kėdainiai“

2020 m. sausis iki 12 d. (5-turas)

Pakruojis „Pakruojo parketas“ - Širvintos „Briedis“

Kėdainiai „Kėdainiai“ - Panevėžys „Alaus mėgėjai“

2 -as ratas

2020 m. sausis iki 26 d. (6-turas)

Mažeikiai „Nafmera“ - Panevėžys „Alaus mėgėjai“

Kėdainiai „Kėdainiai“ - Širvintos „Briedis“

2020 m. vasaris iki 9 d. (7-turas)

Širvintos „Briedis“ - Mažeikiai „Nafmera“

Pakruojis „Pakruojo parketas“ - Kėdainiai „Kėdainiai“

2020 m. vasaris iki 23 d. (8-turas)

Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - Širvintos „Briedis“

Mažeikiai „Nafmera“ - Pakruojis „Pakruojo parketas“
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2020 m. kovas iki 8 d. (9-turas)

Pakruojis „Pakruojo parketas“ - Panevėžys „Alaus mėgėjai“

Kėdainiai „Kėdainiai“ - Mažeikiai „Nafmera“

2020 m. kovas iki 22 d. (10-turas)

Širvintos „Briedis“ - Pakruojis „Pakruojo parketas“

Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - Kėdainiai „Kėdainiai“

Finalinio ketverto turnyras:

Finalinis turnyras: Planuojama 2020 m. balandžio 4-5 d. (vieta bus pranešta vėliau)

Pusfinalis varžybos

Grupės antra vieta – Grupės trečia vieta

Grupės pirma vieta – Grupės ketvirta vieta

Finalinės varžybos 

Dėl 3 – 4 vietų - pusfinalio porų pralaimėtojai

Dėl 1 – 2 vietų - pusfinalio porų laimėtojai

Sudarė: 

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis    2019-10-28
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