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2022 – 2023 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ ČEMPIONATO
NUOSTATAI (M35+ ir M45+ MOTERŲ GRUPĖS)

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas vykdomas, siekiant populiarinti krepšinio žaidimą
Lietuvos veteranų tarpe. Kuo daugiau į šį judėjimą įtraukti vyresnio amžiaus žmonių - buvusių
profesionalių žaidėjų bei mėgėjų, išaiškinti stipriausias šalies vyrų komandas bei žaidėjus,
galinčius atstovauti Lietuvos Respubliką Pasaulio ir Europos krepšinio veteranų čempionatuose,
tarptautiniuose turnyruose.

II. ORGANIZATORIAI

Lietuvos krepšinio moterų veteranų 18-ąjį turnyrą - čempionatą organizuoja ir vykdo Lietuvos
krepšinio veteranų lyga (LKVL), nuostatus ir tvarkaraštį ruošia – LKVL direktorius.

III. DALYVIAI IR JŲ AMŽIUS

Lietuvos krepšinio veteranų čempionate dalyvauja Lietuvos krepšinio klubai – lygos nariai bei kiti
klubai (komandos), pateikę LKVL oficialų rašytinį prašymą dalyvauti atitinkamos amžiaus grupės
varžybose LKVL nustatytu terminu. Šiuo prašymu klubas (komanda) įsipareigoja laikytis Lietuvos
krepšinio veteranų lygos (LKVL) įstatų, varžybų nuostatų ir kitų lygos patvirtintų reikalavimų.

Moterys  -    grupė - 35+ m. ir vyresnės (gimę 1988 m. ir vyresnės)
                      grupė - 45+ m. ir vyresnės (gimę 1978 m. ir vyresnės)

Komandos pagal amžiaus grupes gali būti komplektuojamos klubų pagrindu arba atstovauti
įmonę, organizaciją, miesto ar rajono rinktinę. Komandos nariai asmeniškai atsakingi už savo
sveikatos būklę (parašas paraiškoje arba gydytojo viza paraiškoje). Be gydytojo vizos arba
asmeninio parašo paraiškoje dalyvauti čempionate griežtai draudžiama. Vyresnio amžiaus žaidėjai
turi teisę dalyvauti jaunesniųjų amžiaus grupės varžybose. Žaidėjas vienoje amžiaus grupėje gali
atstovauti tik vienai komandai (priešingu atveju, žaidėjas sužaidęs už kitą komandą toje pačioje
amžiaus grupėje, yra diskvalifikuojamas iki sezono pabaigos, o komandai įskaitomas techninis
pralaimėjimas 0:20). Prieš rungtynes kiekvienos komandos žaidėjas turi turėti asmens dokumentą
ir, esant reikalui, jį parodyti aikštės teisėjui bei varžovų komandos vadovui. 

Dalyvauti LKVL moterų turnyre čempionate gali klubai ar kiti juridiniai vienetai bei fiziniai
asmenys (turintys komandas) įstoję ir neįstoję į LKVL narius. Klubo ar kitų juridinių
vienetų bei fizinių asmenų (turinčių komandas) vienkartinis stojamasis mokestis 50 eurų.
Tai prezidiumo posėdžio 2015-09-30 d. Nr. 13 sprendimas.

LKVL juridiniai vienetai, fiziniai asmenys (turintys komandas) ar kiti LKVL nariai turi
būti sumokėje 20 eurų nario mokestį už 2022m. metus.
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IV. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA IR LAIKAS

Turnyras - čempionatas vykdomas pagal FIBA taisykles ir nuostatus.

Čempionatas pagal atskiras amžiaus grupes vykdomas turnyru. Turnyras – čempionatas vykdomas
esant ne mažiau, kaip 4 komandoms savo amžiaus grupėje. Komandos per dvi dienas sužaidžia
visos tarpusavyje (esant komandų pageidavimui čempionatas gali būti vykdomas 2 ratų sistema
namai-išvykos). Tuomet pagal komandų išsidėstimą lentelėje nustatomos užimamos vietos ir
vyksta apdovanojimai. Varžybos planuojamos vykdyti tokiu formatu: 1-2 kėliniai 10 min.
nestabdomo laiko (išskyrus minutės pertraukėlės metu ir baudų  metimu metu), 3-4 kėliniai po 8
min. normalus žaidybinis laikas. Bet galutinis formatas bus priimtas  nuo dalyvaujančių komandų
skaičiaus. Jis bus paskelbtas po komandų registracijos. 
Varžybų tvarkaraštį sudaro LKVL direktorius. Varžybos vykdomos 2023 m. LKVL direktoriaus
nurodytu laiku.
 
V. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA

2022-2023 m. Lietuvos krepšinio moterų veteranių turnyre - čempionate gali dalyvauti žaidėjos,
kurioms leistini metai atskirose amžiaus grupėse sukaks 2023 m., ir komandos sumokėjusios
dalyvavimo mokestį: moterys - 35+, 45+  amžiaus grupės - 125 EUR. (LKVL rekvizitai: Lietuvos
krepšinio veteranų lyga, įm. kodas 302469405, atsiskaitomoji sąskaita: LT76 4010 0425 0228
5801, AB DNB bankas arba LKVL būstinės kasa). 
Nesumokėjusi nurodyto dalyvio mokesčio komanda iki pirmų varžybų pradžios dalyvauti turnyre -
čempionate negali. 

Paraiškas turnyro - čempionato registracijai būtina atsiųsti iki 2023 m. sausio 15 d. Lietuvos
krepšinio veteranų lygai el. paštu: vitoldas.masalskis@yahoo.com. Paraiškoje turi būti nurodyta:
komandos pavadinimas, komandos vadovo kontaktai (telefono numeris ir el. paštas), žaidėjų
vardai, pavardės, gimimo datos, žaidėjų ūgis, svoris, pozicija, marškinėlių numeriai. Paraiškoje
gali būti įrašyti mažiausiai 6, daugiausiai – 12 žaidėjų. Paraišką pasirašo klubo (komandos)
vadovas.
 
Paraiškos pavyzdys komandoms bus pateiktas kartu su šiais nuostatais.
Komandos, turinčios skolų už praėjusius metus, prieš registruojant komandą čempionatui
turi padengti buvusias skolas. 

2022/2023 m. LKVL turnyro - čempionato vykdymas planuojamas 2023 m. vasario-gegužės
mėn.

VI. FINANSAVIMAS

Varžybas rengia LKVL apmokėdama varžybų organizavimo, apdovanojimo, teisėjavimo bei
medicinos išlaidas.
Visų komandų apdovanojimai vykdomi antrą varžybų dieną.

VII. TEISĖJAVIMAS

Varžybų rungtynėms teisėjauja LKVL skirti aikštės teisėjai ir sekretoriatas, turintys Lietuvos
krepšinio teisėjų asociacijos licencijas. Visos varžybos vykdomos krepšinio aikštėse,
atitinkančiose „FIBA Europe“ reikalavimus. 
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VIII. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Lietuvos krepšinio moterų veteranių M35+ ir M45+ čempionato tvarkaraštį rengia ir tvirtina
LKVL direktorius. Čempionato tvarkaraštis komandoms bus pateiktas po komandų paraiškų
gavimo. Taip pat jis bus LKVL internetiniame puslapyje www.lkvlyga.lt   

IX. APDOVANOJIMAS

Komandos, laimėjusios savo amžiaus grupės LKVL turnyrą-čempionatą, įgyja teisę atstovaujanti
„Baltic Cup“ varžybose 2023 m. Estijoje (Piarnu). Komandos, užėmusios 1-3 vietas,
apdovanojamos LKVL taurėmis, 4 vietą – atminimo prizu. 1-3 vietų komandų žaidėjos ir vyr.
treneris apdovanojami medaliais (13 vnt.). 
Po turnyro-čempionato varžybų M35+ ir M45+, išrenkamos geriausios komandų žaidėjos,
rezultatyviausios savo amžiaus grupių žaidėjos, bei naudingiausios (MVP) žaidėjos.

X. KITI REIKALAVIMAI

Turnyro - čempionato rungtynių pravedimui pirmenybė teikiama  atestuotiems „Molten“ ir
„Spalding“ kamuoliams. Kiekvienai komandai apšilimui privalo būti pateikti 2 kamuoliai.

LKVL    direktorius                                                                      Vitoldas  Masalskis
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