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2019 – 2020 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO 

VYRŲ (45+ GRUPĖS) TVARKARAŠTIS 

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054 

vitoldas.masalskis@yahoo.com 

 

45+ GRUPĖ  A  pogrupis  

1. KĖDAINIAI ”VKK KĖDAINIAI”.  Komandos vadovas Valdas Skinderis, 8 652 99244, 

    Valdas.Skinderis@nordzucker.com  

2. VARĖNA “VARĖNOS SC-SK DZŪKAI”. Komandos vad. Ričardas Balcevičius 8 612 20804,  

       ricardas.balcevicius@gmail.com ,  

3. ŠIRVINTOS “BRIEDIS”. Komandos vadovas Rimas Stepaitis 8 603 33146,  rstepaitis@mail.ru  

4. Vilnius „ALKAJAS – DASTRA“, komandos vad. Kęstutis Skaisgirys tel. 8 687 33236,  

     kestas@alkajas.lt  

5.  Jonava „BERŽAS“, komandos vad.   Virginijus Daškevičius tel. 8 686 76607,  

      email: info@argva.lt, 

     treneris Romualdas Petrauskas tel. 8 634 26699, petrauskasromas@gmail.com 

 

45+ GRUPĖ  B  pogrupis  

1. PAKRUOJIS „PAKRUOJO PARKETAS-DOLOMITAS“. 

 Komandos vad. Laisvydas Zederštremas 

            8 606 00070,    laisvydaszederstremas@gmail.com  

2. PANEVĖŽYS „ALAUS MĖGĖJAI”. Komandos vad. Rimantas Mincė  8 698 33663, 

      mince.rimantas@gmail.com  treneris Darius Rubštavičius tel.  8 616 88049 

3. MAŽEIKIAI „IMPEKA“. Komandos vad.  Paulius Petrošius,  8 698 46730,  

      paulius.petrosius@gmail.com 

4. PLUNGĖ „OLIMPAS“. Komandos vad. Vaidas Kornikas,  8 610 21548, 

     vaidas.kornikas@compensa.lt  Treneris Alidas Žukauskas, 8 620 19509,  

      alizukauskas@gmail.com  

5. VILNIUS „ERELIAI-75“ Komandos vad. Donatas Sabaliauskas 8 698 07750 
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    donce1414@gmail.com    Treneris Tomas Purlys   

Komandos susitarusios žaisti rungtynes anksčiau ar pagal tvarkaraštį, vietą ir laiką turi pranešti 

sms žinute LKVL direktoriui pagal LKVL 2019/2020 m. čempionato nuostatus (t. y. 1 savaite iki 

varžybų) 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-ratas 

2019 m. lapkritis iki 17 d. (1-turas) 

(4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ - (3)Širvintos „Briedis“ 

(5)Jonava „Beržas“ - (2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“  

(4)Plungė „Olimpas“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas - Dolomitas“ 

(3)Mažeikiai „Impeka“ - (2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“   

 

2019 m. gruodis iki 1 d. (2-turas) 

(3)Širvintos „Briedis“ - (5)Jonava „Beržas“ 

(2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ - (1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ 

(3)Mažeikiai „Impeka“ - (5)Vilnius „Ereliai 75“   

(2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas - Dolomitas“   

   

2019 m. gruodis iki 15 d. (3-turas) 

(5)Jonava „Beržas“ - (4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ 

(1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ - (3)Širvintos „Briedis“  

(4)Plunges „Olimpas“ - (3)Mažeikiai „Impeka“ 

(5)Vilnius „Ereliai 75“ - (2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“ 

 

2020 m.  sausis iki 12 d. (4-turas) 

(4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ - (1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ 

(3)Širvintos „Briedis“ - (2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“  
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(1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ - (5)Vilnius „Ereliai 75“ 

(2) Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - (4)Plungė „Olimpas“ 

2020 m. sausis iki 26 d. (5-turas) 

(1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ - (5)Jonava „Beržas“ 

(2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ - (4)Vilnius „Alkajas-Dastra“  

(5)Vilnius „Ereliai 75“ - (4)Plungė „Olimpas“ 

(1)Pakruojis “Pakruojo parketas-Dolomitas” - (3)Mažeikiai “Impeka”  

 

2-ratas 

2020 m. vasaris iki 9 d. (6-turas) 

(3)Širvintos „Briedis“ - (4)Vilnius „Alkajas-Dastra“  

(2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ - (5)Jonava „Beržas“ 

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas – Dolomitas“ - (4)Plungės „Olimpas“ 

(2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - (3)Mažeikiai „Impeka“ 

 

2020 m. vasaris iki  23 d. (7-turas) 

(5)Jonava „Beržas“ - (3)Širvintos „Briedis“  

(1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ - (2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ 

(5)Vilnius „Ereliai 75“ - (3)Mažeikiai „Impeka“  

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas – Dolomitas“ - (2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“ 

 

2020 m. kovas iki 8 d. (8-turas) 

(4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ - (5)Jonava „Beržas“ 

(3)Širvintos „Briedis“ - (1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ 

(3)Mažeikiai „Impeka“ - (4)Plunges „Olimpas“ 

(2)Panevėžys „Alaus mėgėjai“ - (5)Vilnius „Ereliai 75“ 

 

2020 m. kovas iki 22 d. (9-turas) 

(1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“ - (4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ 
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(2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ - (3)Širvintos „Briedis“  

(5)Vilnius „Ereliai 75“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ 

(4)Plungė „Olimpas“ - (2) Panevėžys „Alaus mėgėjai“ 

2020 m. kovas iki 29 d. (10-turas) 

((5)Jonava „Beržas“ - (1)Kėdainiai „VKK Kėdainiai“  

(4)Vilnius „Alkajas-Dastra“ - (2)Varėna „Varėnos SC-SK Dzūkai“ 

(4)Plungė „Olimpas“ - (5)Vilnius „Ereliai 75“  

(3)Mažeikiai „Impeka“ - (1)Pakruojis “Pakruojo parketas-Dolomitas” 

 

Atkrintamosios 

2020 m. balandis iki  12 d.  

Pirmos atkrintamosios varžybos (komandų poros) 

Pirma pora: B 4 – A 1  Antra pora:  A 3 – B 2 

Trečia pora: A 4 – B 1 Ketvirta pora:  B 3 – A 2 

 

2020 m. balandis ik 19 d. 

Antrosios atkrintamosios varžybos (komandų poros) 

Pirma pora: A 1 – B 4  Antra pora:  B 2 – A 3 

Trečia pora: B 1 – A 4 Ketvirta pora:  A 2 – B 3 

 

Finalinio ketverto varžybos  

Finalinio ketverto varžybos: Planuojamas 2020 m. balandis 25-26 d. (vieta ir laikai bus pranešti 

papildomai) 

 

2020 m. balandis 25 d.(šeštadienis) 

Pusfinaliai  

Pirmos poros nugalėtojas – Antros poros nugalėtojas 

Trečios poros nugalėtojas – Ketvirtos poros nugalėtojas 

2020 m. balandis 26 d.(sekmadienis)      
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Finalai: 

Dėl 3-osios vietos: pusfinalio porų pralaimėtojai 

Dėl 1-osios vietos: pusfinalio porų nugalėtojai 

Sudarė:  LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 
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