
2019 – 2020 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO

VYRŲ (55+ GRUPĖS)  TVARKARAŠTIS

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054

vitoldas.masalskis@yahoo.com

55+ GRUPĖ 

            1. Vilnius „PERLAS“. Komandos vad. Donatas Kazlauskas, tel. 8 698 01002,  

                email: donatask@olifeja.lt 

                treneris  Romualdas Brazauskas, tel. 8 698 30803, 

                email: romualdas.brazauskas@gmail.com   

2. Tauragė „TAURAGĖ“. Komandos vad. Gintautas Sabeckas, tel. 8 687 87552, 
g.sabeckas@vtpsi  .  lt  ir klubo  vad. Juozas Jankevičius, tel.: 8 687 26258, 

                  email: juozas  .jankevicius@gmail.com, komandos  treneris: Sigitas Mičiulis, mob.8 687 18795

             3. Kaunas „KTU-OMEGA“. Komandos vad. Artūras Kvedaras, tel. 8 687 82881,

email: arturas@debetas.lt    

            4. Panevėžys „ALAUS MĖGĖJAI-ŽAIBAS“. Komandos vad. Rimantas Petrulevičius

                tel. 8 616 74080, email: zaibaspanevezys@gmail.com    

            5. Marijampolė „MARIJAMPOLĖ“. Komandos vad. Gintautas Janušauskas,

                 tel. 8 698 30274,  suduvasc@gmail.com

            6. Vilnius „SENJORAI 55“. Komandos vad. Rimantas Zaikauskas tel. 8 620 26694,

                 email:  zarim54@hospisas.lt   

                 treneris Ignotas Malikėnas tel. 8 687 38156, 

                 email: ignas.malikenas@hospisas.lt   

             7. Klaipėda „KLAIPĖDOS KREPŠINIO SENJORAI  Komandos vadovas

                 RaimondasKapustavičius, 8 685 48215,  email: rkapustavicius@gmail.com  , 

                  komandos treneris Artūras Maželis   8 699 18195

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
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VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

1-as ratas

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

(5)Marijampolė „Marijampolė“ – (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“

(6)Vilnius „Senjorai“ - (3)Kaunas „KTU-Omega“

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (2)Tauragė „Tauragė“

2019 m. lapkritis iki 24 d. (2-turas)

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (6)Vilnius „Senjorai“

(3)Kaunas „KTU-Omega“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“

(2)Tauragė „Tauragė“ - (1)Vilnius „Perlas“

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

(6)Vilnius „Senjorai“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“

(1)Vilnius „Perlas“ - (3)Kaunas „KTU-Omega“

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

(5)Marijampolė „Marijampolė“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (1)Vilnius „Perlas“

(3)Kaunas „KTU-Omega“ - (2)Tauragė „Tauragė“

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

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (6)Vilnius „Senjorai“

(1)Vilnius „Perlas“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“

(2)Tauragė „Tauragė“ - (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“



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

(6)Vilnius „Senjorai“ - (1)Vilnius „Perlas“

(5)Marijampolė „Marijampolė“ - (2)Tauragė „Tauragė“

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (3)Kaunas „KTU-Omega“

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

(1)Vilnius „Perlas“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai'

(2)Tauragė „Tauragė“ - (6)Vilnius „Senjorai'

(3)kaunas „KTU-Omega“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“

2-as ratas

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

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“ 

(3)Kaunas „KTU-Omega“ - (6)Vilnius „Senjorai“ 

(2)Tauragė „Tauragė“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ (2)

2020 m. kovas iki 8 d. (9-turas)

(6)Vilnius „Senjorai“ - (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ 

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (3)Kaunas „KTU-Omega“ 

(1)Vilnius „Perlas“ - (2)Tauragė „Tauragė“ 

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

(5)Marijampolė „Marijampolė“ - (6)Vilnius „Senjorai“ 

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“

(3)Kaunas „KTU-Omega“ - (1)Vilnius „Perlas“ 



2020 m. balandis iki 5 d. (11-turas)

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“ 

(1)Vilnius „Perlas“ - (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“

(2)Tauragė „Tauragė“ - (3)Kaunas „KTU-Omega“ 

2020 m. balandis iki 19 d. (12-turas)

(6)Vilnius „Senjorai“ - (7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“

(5)Marijampolė „Marijampolė“ - (1)Vilnius „Perlas“

(4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ - (2)Tauragė „Tauragė“

2020 m. gegužės iki 3 d. (13-turas)

(1)Vilnius „Perlas“ - (6)Vilnius „Senjorai“

(2)Tauragė „Tauragė“ - (5)Marijampolė „Marijampolė“

(3)Kaunas „KTU-Omega“ - (4)Panevėžys „Alaus mėgėjai-Žaibas“ 

2020 m. gegužės iki 10 d. (14-turas)

(7)Klaipėda „Klaipėdos krepšinio senjorai“ - (1)Vilnius „Perlas“

(6)Vilnius „Senjorai“ - (2)Tauragė „Tauragė“ 

 (5)Marijampolė „Marijampolė“ - (3)kaunas „KTU-Omega“

Finalinio ketverto varžybos

Finalinis ketvertas: Planuojama 2020 m. gegužės (16-17 d.) arba (23-24 d.) d. 

Vieta bus pranešta vėliau.

2020 m. (šeštadienis) 

Pusfinalis: 2– 3 vietas užėmusios reguliaraus sezono komandos.

Pusfinalis: 1 – 4 vietas užėmusios reguliaraus sezono komandos.



2020 m. (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


