
2022 – 2023 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO

VYRŲ (45+ GRUPĖS) TVARKARAŠTIS

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054

vitoldas.masalskis@yahoo.com

 (V45+ grupė)

1.  PAKRUOJIS „PAKRUOJO PARKETAS-DOLOMITAS“.

             komandos vad. Laisvydas Zederštremas  8 606 00070,   laisvydaszederstremas@gmail.com 

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

             email: eurodainius@gmail.com                                                                                                       

             komandos treneris Valdas Skinderis, 8 652 99244,

             email:  valdas.skinderis1015@gmail.com   

3.  PANEVĖŽYS „ALAUS MĖGĖJAI - KARČIAMA”.

            komandos vad. Tomas Petrošaitis,tel. 8685 10820,

           email:  tpetrosaitis@gmail.com    

           komandos vyr. treneris Rimantas Mincė  8 698 33663,

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

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

           rstepaitis@mail.ru 

5.  MAŽEIKIAI „MAŽEIKIAI“. Komandos vad.  Gintautas Misius   8 601 61016,   

           gintuxa@gmail.com  

     

Komandos susitarusios žaisti rungtynes anksčiau ar pagal tvarkaraštį, vietą ir laiką turi pranešti 
sms žinute LKVL direktoriui pagal LKVL 2022/2023 m. čempionato nuostatus (t. y. 1 savaite iki 
varžybų) telefonu sms 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  
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VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

1-ratas

2022 m. gruodis iki 11-12 d. (1-turas)

(4)Širvintos „Briedis“ - (3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“

(5)Mažeikiai „Mažeikiai“ - (2)Kėdainiai „Kėdainiai“

2023 m. gruodis iki 28-29 d. (2-turas)

(3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“ - (5)Mažeikiai „Mažeikiai“

(2)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“

2023 m. sausis iki 14-15 d. (3-turas)

(5)Mažeikiai „Mažeikiai“ - (4)Širvintos „Briedis“

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ - (3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“

2023 m.  sausis iki 28-29 d. (4-turas)

(4)Širvintos „Briedis“ - (1)Pakruojis „Pakrojo parketas-Dolomitas“

(3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“ - (2)Kėdainiai „Kėdainiai“

2023 m. vasaris iki 11-12 d. (5-turas)

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ - (5)Mažeikiai „Mažeikiai“ 

(2)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (4)Širvintos „Briedis“

2 - ratas

2023 m. vasaris iki 25-26 d. (6-turas)

(3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“ - (4)Širvintos „Briedis“

(2)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (5)Mažeikiai „Mažeikiai“

2023 m. kovas iki 11-12 d. (7-turas)

(5)Mažeikiai „Mažeikiai“ - (3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ - (2)Kėdainiai „Kėdainiai“

2023 m. kovas iki 25-26 d. (8-turas)

(4)Širvintos „Briedis“ - (5)Mažeikiai „Mažeikiai“

(3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“
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2023 m. balandis iki 15-16 d. (9-turas)

(1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“ - (4)Širvintos „Briedis“

(2)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (3)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Karčiama“

2023 m. balandis iki 29-30 d. (10-turas)

 (5)Mažeikiai „Mažeikiai“ - (1)Pakruojis „Pakruojo parketas-Dolomitas“

 (4)Širvintos „Briedis“ - (2)Kėdainiai „Kėdainiai“

Finalinio ketverto varžybos

Finalinio ketverto varžybos: Planuojamas 2022 m. gegužės mėn. 6-7 d.

(Tiksli vieta ir data bus pranešta papildomai)

Tikslus finalinių varžybų formatas bus praneštas apsitarus su visų šios amžiaus grupės

komandų vadovais ir po to bus priimtas galutinis.sprendimas (iki 2022 m. gruodžio 31 d.).

Sudarė:  LKVL direktorius Vitoldas Masalskis

2022-11-22
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