
2019 – 2020 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO

VYRŲ (50+ GRUPĖS) TVARKARAŠTIS

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054

vitoldas.masalskis@yahoo.com

(V50+) GRUPĖ 

1. KAUNAS „PATVANKA“ . Komandos vadovai Gediminas Kemzūra, 8 698 38296,

       gediminas@patvanka.lt  ,  ir Robertas Butkus 8698 36063.

2. MAŽEIKIAI „BALSIŲ SLĖNIS“. Komandos vadovas Algimantas Juodeikis, 8 698 46468

      aljuod@gmail.com , treneris Vidmantas Bertys, 8 682 13453, bertys.vidmantas@gmail.com 

3. RADVILIŠKIS ”SK ŠEDUVOS MALŪNAS“. Komandos vad. Gintautas Šarauskas,

     8 656 85835,  sarauskas.gintautas@gmail.com

4.  PAKRUOJIS “PAKRUOJO PARKETAS-PANEVĖŽIO ALAUS MĖGĖJAI“ 

   Komandos vadovas Laisvydas  Zederštremas, mob. +370 606 00070

     laisvydaszederstremas@gmail.com   

                                             

Komandos susitarusios žaisti rungtynes anksčiau ar pagal tvarkaraštį, vietą ir laiką turi pranešti 
sms žinute LKVL direktoriui, telefonu 8610-21054 iki rungtynių likus 1 savaitei arba remiantis 
LKVL 2019/2020 m. čempionato nuostatais, 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 17 d. (1 turas)

Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“ - Kauno „Patvanka“

Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“ - Mažeikiai „Balsių slėnis“
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2019 m. gruodis iki  8 d. (2 turas)

Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“ - Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“

Mažeikiai „Balsių slėnis“ - Kauno „Patvanka“

2020 m. sausis iki 12 d. (3 turas)

Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“ - Mažeikiai „Balsių slėnis“

Kauno „Patvanka“ - Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“

2-as ratas

2020 m. vasaris iki 2 d. (4 turas)

Kauno „Patvanka“ - Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“

Mažeikiai „Balsių slėnis“ - Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“

2020 m. vasaris 23 d. (5 turas)

Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“ - Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“

Kauno „Patvanka“ - Mažeikiai „Balsių slėnis“

2020 m. kovas 15 d. (6 turas)

Mažeikiai „Balsių slėnis“ - Pakruojis „Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai“

Radviliškis „SK Šeduvos malūnas“ - Kauno „Patvanka“

Finalinio ketverto varžybos

Finalinio ketverto varžybos: Planuojama 2020 m. kovas 28-29 d. (vieta bus pranešta vėliau)

2020 m. kovo 28 d. (šeštadienis) 

Pusfinalis: 2– 3 vietas užėmusios reguliaraus sezono komandos.

Pusfinalis: 1 – 4 vietas užėmusios reguliaraus sezono komandos.



2020 m. kovo 29 d. (sekmadienis) 

Finalai:  Dėl  3 – 4 vietų – susitinka pusfinalio porų pralaimėjusios komandos.

               Dėl 1 – 2 vietų – susitinka pusfinalio porų laimėjusios komandos.

Sudarė:       LKVL direktorius - Vitoldas Masalskis

2019-10-29

  


