
2022 – 2023 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO

VYRŲ (70+ GRUPĖS) TVARKARAŠTIS

LKVL direktorius Vitoldas Masalskis 8610-21054

vitoldas.masalskis@yahoo.com

(V70+) GRUPĖ 

1. Kaunas „KTU-JUTA”,  komandos vad. Kęstutis Švedas  8 698 24981,

      kestutis@juta.lt,  treneris Jonas Kurševičius 8 686 80206     jonaslsk@gmail.com

2. Klaipėda „KLAIPĖDA-70“, komandos vad.  Juras Sadovnikovas  8 698 26452,

        bimonas@gmail.com   

3. Kėdainiai „KĖDAINIAI“  komandos vadovas-treneris Vygantas Valiukevičius 8 699 44542,

    vygandas@fortera.lt    

4. Vilnius SK „VILNIAUS STATYBOS SENJORAI“, komandos vad. Valentinas Matulaitis

    8 686 46076   elmava@elmava.lt  , komandos administratorius Romas Ramanauskas 

    8 687 33380   romas.ramanauskas@gmail.com  , treneris Eduardas Kairys 8 674 08688

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 2022/2023 m. 
čempionato nuostatais, 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 

VARŽYBŲ  VARKARAŠTIS

1-ratas

2023 m. sausis iki 7-8 d. (1-turas) 

(4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“ - (1)Kaunas „KTU-Juta“

(3)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (2)Klaipėda „Neptūniečiai“

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

(3)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“

(2)Klaipėda „Neptūniečiai“ - (1)Kaunas „KTU-Juta“
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2023 m. vasaris iki 18-19 d. (3-turas) 

(4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“ - (2)Klaipėda „Neptūniečiai“

(1)Kaunas „KTU-Juta“ - (3)Kėdainiai „Kėdainiai“

2-ratas

2023 m. kovas iki 4-5 d. (4-turas)

(1)Kaunas „KTU-Juta“ - (4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“

(2)Klaipėda „Neptūniečiai“ - (3)Kėdainiai „Kėdainiai“

2023 m. kovas iki 18-19d. (5-turas)

(4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“ - (3)Kėdainiai „Kėdainiai“

(1)Kaunas „KTU-Juta“ - (2)Klaipėda „Neptūniečiai“

2023 m. balandis iki 15-16 d. (6-turas)

(2)Klaipėda „Neptūniečiai“ - (4)Vilnius SK „Vilniaus statybos senjorai“

(3)Kėdainiai „Kėdainiai“ - (1)Kaunas „KTU-Juta“

Planuojamas Finalinis turas 2023 m. balandžio iki 29-30 d.

Vieta ir tiksli data bus pranešta vėliau. Finalinio turo formatas bus patvirtintas bendru komandų 
vadovų sutarimu.

Sudarė:       LKVL direktorius - Vitoldas Masalskis

2022-11-22


