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Grįžti į pradžią

I SKYRIUS
TIKSLAI
1. Lietuvos krepšinio lyga (toliau LKL) siekia:
vienyti ir koordinuoti LKL klubų veiklą, įgyvendinant LKL čempionato vykdymo nuostatuose
(toliau – LKL nuostatai) bei LKL įstatuose numatytus uždavinius;
1.2. užtikrinti ūkines, finansines ir organizacines sąlygas, kad LKL varžybos atitiktų joms keliamus
reikalavimus;
1.3. išaiškinti stipriausią profesionalią Lietuvos vyrų krepšinio komandą – LKL čempioną;
išsiaiškinti stipriausią Karaliaus Mindaugo taurės komandą – taurės laimėtoją;
1.4. nustatyti LKL komandų reitingą, kuris skaičiuojamas pagal praėjusio sezono užimtas vietas,
stipriausioms komandoms suteikiant teisę atstovauti Lietuvai tarptautinėse klubų krepšinio
varžybose;
1.5. plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos
stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio įgyvendinimo priemonę, skatinti žmones lankytis krepšinio
rungtynėse ir patiems jį žaisti;
1.6. organizuoti kokybiškus renginius, kurių sportinis ir pramoginis lygis maksimaliai patenkintų
žiūrovų lūkesčius;
1.7. formuoti teigiamą LKL įvaizdį bei visomis priemonėmis reklamuoti LKL renginius;
1.8. formuoti teigiamą Lietuvos krepšinio „žvaigždžių“ įvaizdį ir skatinti domėjimąsi LKL žaidėjais;
1.9. efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie
LKL pasiektų visuomenę;
1.10. plėtoti tarptautinius ryšius su užsienio šalių sporto organizacijomis;
1.11. remti krepšinio aistruolių (fanų) klubų atsiradimą ir veiklą.
1.1.

II SKYRIUS
VADOVAVIMAS
2. LKL čempionato organizatorius ir vykdytojas
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

LKL čempionatą organizuoja Lietuvos krepšinio lyga.
LKL čempionato organizavimui vadovauja LKL generalinis direktorius.
LKL nuostatus ir tvarkaraštį tvirtina LKL valdyba.
Už čempionato vykdymą atsako LKL generalinis direktorius ir LKL sporto direktorius.
LKL administracijos būstinė yra: Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
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III SKYRIUS
VARŽYBOS
3. Dalyvaujantys klubai, LKL dalyviai
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

LKL čempionate dalyvauja profesionalūs Lietuvos vyrų krepšinio klubai – Lietuvos krepšinio
federacijos nariai, Asociacijos LKL nariai ir kandidatai į asociacijos narius, kurie laikosi LKL
įstatų, nuostatų ir vykdo kitus LKL valdybos patvirtintus reikalavimus, bei kuriems LKL valdyba
suteikia licenciją dalyvauti čempionate.
Juridinių ir fizinių asmenų dalyvavimas LKL klubų valdyme:
3.2.1. LKL čempionate dalyvaujantys klubai – juridiniai asmenys, negali būti kitų LKL klubų –
juridinių asmenų, dalininkais, kontroliuojančiais asmenimis bei kitaip dalyvauti kitų klubų
valdyme;
3.2.2. fiziniai asmenys, esantys vieno LKL klubo kontroliuojantys asmenys, akcininkai, dalyviai,
valdymo organų nariai ir/ar samdomi darbuotojai, tuo pat metu negali būti kito LKL klubo
kontroliuojančiais asmenimis, akcininkais, dalyviais, valdymo organų nariais ir/ar
samdomais darbuotojais. Samdomi darbuotojai, dirbantys administracinį ir/ar vadybinį
darbą viename LKL klube, tuo pat metu negali dirbti ir kitame LKL klube;
3.2.3. ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 7 d. kiekvienas Klubas privalo pateikti LKL
administracijai Klubą valdančių juridinių ir fizinių asmenų sąrašą, kuriame pateikiama
informacija apie valdančius asmenis, nurodant jų vardą, pavardę, Klube užimamą statusą
ir/ar pareigas ir kitą informaciją (forma P2).
Čempionate dalyvaujantys klubai turi laikytis šių nuostatų reikalavimų ir LKL valdybos
nustatytų kriterijų. Klubus, nesilaikančius nuostatų reikalavimų ir LKL valdybos nustatytų
kriterijų, LKL valdyba gali įspėti ir nustatyti terminą trūkumams ištaisyti. Klubams,
neištaisiusiems trūkumų ir toliau nesilaikantiems reikalavimų, atskiru LKL valdybos sprendimu
gali būti neleista dalyvauti kitų metų LKL čempionate.
2022-2023 m. LKL čempionate gali dalyvauti šie klubai, jeigu jie atitinka LKL čempionato
dalyvio licencijavimo tvarkos apraše numatytus kriterijus ir reikalavimus bei LKL valdyba
suteikia klubams licencijas dalyvauti čempionate: VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (Kauno
„Žalgiris“), VšĮ KK STATYBA (Vilniaus „Rytas“), VšĮ Krepšinio klubas „7bet-Lietkabelis“
(Panevėžio „Lietkabelis“), VšĮ Neptūno krepšinio klubas (Klaipėdos „Neptūnas“), VšĮ „Utenos
Juventus“ (Utenos „Uniclub Casino - Juventus“), VšĮ Krepšinio sporto klubas „Prienai“ (Prienų
„Labas GAS“), VšĮ SSK (Pasvalio „Pieno žvaigždės“), VšĮ Krepšinio klubas „Šiauliai“ (Šiaulių
„Šiauliai“), VšĮ „Dzūkijos sportas“(BC „Wolves“), VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ (Kėdainių
„Nevėžis-Optibet“), asociacija Jonavos sporto klubas (Jonavos „CBet“), VšĮ „Gargždų sportas“
(Gargždų „Gargždai“).
LKL dalyviais laikomi LKL čempionate dalyvaujantys klubai, šių klubų nariai: žaidėjai,
treneriai, gydytojai, masažuotojai, administracijos darbuotojai, atstovai spaudai ir kiti su klubo
veikla susiję asmenys, LKL rungtynes aptarnaujantis personalas.
LKL dalyviai taip pat yra LKL prezidentas, LKL administracijos darbuotojai ir lygos rungtynes
aptarnaujantys teisėjai, sekretoriatas bei rungtynių inspektoriai.
LKL dalyviai tarptautiniu lygmeniu negali dalyvauti krepšinio varžybose, kurias organizuoja
grėsmę keliančių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame priešiškų valstybių ir
teritorijų sąraše esančių, valstybių ir teritorijų organizacijos.
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4. Oficialus sezonas
Oficialus LKL krepšinio sezonas prasideda einamųjų metų liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų
birželio 30 d.
4.2. 2022-2023 m. LKL čempionatas prasideda 2022 m. rugsėjo 24 d. ir baigiasi 2023 m. birželio 12
d.
4.3. Vadovaujantis 2022 m. balandžio 27 d. LKL valdybos patvirtintu 2022-2023 m. Karaliaus
Mindaugo taurės (KMT) varžybų formatu, visi LKL klubai privalo dalyvauti KMT turnyre,
kuris vyks 2022 m. spalio 5 d. – 2023 m. vasario 19 d.
4.3.1. KMT varžybos vykdomos vadovaujantis ir laikantis 2022-2023 m. LKL čempionato nuostatų.
Šiuose nuostatuose naudojama LKL čempionato sąvoka turi būti taikoma ir KMT varžyboms.
4.3.2. KMT formatas pateikiamas Priede Nr. 5.
4.1.

5. Licencijavimas
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Kiekvienas LKL čempionate siekiantis dalyvauti klubas turi tenkinti LKL nustatytą finansinės
būklės kriterijų, kuris yra apibrėžtas LKL čempionato dalyvio licencijavimo tvarkos (toliau –
Tvarka) apraše
LKL čempionato dalyvio licencijavimo tvarka skirta Klubų finansinei būklei įvertinti, siekiant
įsitikinti, ar Lietuvos krepšinio lygai deklaruojami Klubų finansiniai pajėgumai atitinka LKL
nustatytus kriterijus.
Klubo biudžetas sudaromas laikotarpiui nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d. Biudžete pateikiamos
planuojamos klubo pajamos ir nurodomi klubo trumpalaikiai įsipareigojimai liepos 1 d.
Siekdamas gauti licenciją, klubas privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.4.1. Metinę finansinę atskaitomybę (už finansinius metus, jei Klubo finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais, tai finansinė atskaitomybė teikiama už praėjusius
finansinius metus, pavyzdžiui, 2022 m. kovo – balandžio mėn. vyksiančiam
licencijavimui turi būti pateikta 2021 m. finansinė atskaitomybė (arba jos projektas, jei
dar nėra patvirtinta)). Pateikiama audituota finansinė atskaitomybė, jei Klubas atlieka
nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą.
5.4.2. Duomenis apie biudžeto vykdymą bei nukrypimus nuo biudžeto už laikotarpį nuo liepos
1 d. iki gruodžio 31 (Forma F). Nurodytoje ataskaitoje turi būti parodomi trumpalaikiai
įsipareigojimai atitinkamų metų birželio 30 dienai. Kartu su biudžeto vykdymo ataskaita
turi būti pateikiami gautų pajamų (per laikotarpį nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.)) bei
trumpalaikių įsipareigojimų dydį pagrindžiantys apskaitos registrai gruodžio 31 dienai.
5.4.3. Trumpalaikių įsipareigojimų žaidėjams, treneriams, kitam klubo personalui,
darbuotojams, prekių tiekėjams ir paslaugų tiekėjams vykdymo atidėjimo/atsiskaitymų
suderinimo rašytines sutartis, kuriose numatytas trumpalaikių įsipareigojimų (skolų)
vykdymo grafikas, patvirtintas visų susijusių šalių, tokiu būdu visoms susijusioms
šalims išreiškiant sutikimą dėl trumpalaikių įsipareigojimų (skolų) sumokėjimo
atidėjimo.
5.4.4. Būsimojo čempionato biudžetą (pusmečių detalumu, Tvarkos priedas B forma).
5.4.5. Mėnesines (forma PLN203) ir/arba metines (forma FR0478) gautos paramos
deklaracijas, kurias Klubas yra pateikęs Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR
Finansų ministerijos už praėjusius mokestinius metus (mėnesius) (pavyzdžiui, 2022 m.
kovo – balandžio mėn. vyksiančiam licencijavimui turi būti pateiktos paramos
deklaracijos už 2021 m.).
5.4.6. Klubo administracijos patvirtinimą dėl:
a) prisiimamų įsipareigojimų ir tinkamo informacijos atskleidimo (Tvarkos priedas P1
forma);
b) kontroliuojančių ir kontroliuojamų asmenų (Tvarkos priedas P2 forma).
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

5.15.
5.16.

Klubas, siekdamas gauti licenciją, privalo į LKL atsiskaitomąją sąskaitą pervesti LKL
čempionato vykdymo nuostatuose numatyto 2000 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio depozitą
baudų padengimui bei iki LKL nurodyto termino, kartu su 5.4.1. – 5.4.6 punktuose nurodytais
dokumentais, pateikti LKL administracijai bankinio pavedimo kopiją.
Nurodytus dokumentus Klubas privalo pateikti LKL administracijai iki LKL administracijos
nurodyto termino, kuris turi būti ne vėlesnis kaip kovo 31 d. Jeigu atitinkamų metų kovo 31 d.
yra ne darbo diena, dokumentai pateikiami pirmąją darbo dieną, einančią po kovo 31 d.
Dokumentų pateikimo būdai nustatyti Tvarkos VII skyriuje. Papildomą informaciją ir
dokumentus, paprašius LKL Licencijavimo komisijai, Klubas privalo pateikti iki gegužės 10 d.
(jei tai yra ne darbo diena, tuomet iki sekančios darbo dienos).
Klubai, kurių atžvilgiu buvo nustatyti trūkumai, įvertinus jų pateiktus dokumentus, papildomus
dokumentus turi pateikti atitinkamų metų balandžio 30 dienai iki gegužės 10 d. (jei tai yra ne
darbo diena, tuomet iki sekančios darbo dienos). LKL čempionato Licencijavimo komisija
informuos kiekvieną Klubą apie nustatytus trūkumus ir prašomus pateikti papildomus
dokumentus ne vėliau kaip iki atitinkamų metų balandžio 30 d.
Patikslintą būsimojo čempionato biudžetą (pusmečių detalumu, Forma B) ir trumpalaikių
įsipareigojimų dydį pagrindžiančius apskaitos registrus birželio 30 dienai Klubai privalo pateikti
iki atitinkamų metų liepos 7 d. (jei tai yra ne darbo diena, tuomet iki sekančios darbo dienos).
Teikiant patikslintą biudžetą, Klubai vis dar privalo tenkinti Tvarkos 8 punkte nustatytą kriterijų.
Jei Klubas tenkina minėtą kriterijų, sprendimas dėl suteiktos ateinančio LKL čempionato dalyvio
Licencijos, kaip tai numatyta Tvarkos 29 punkte, nėra keičiamas.
Jei klubas vėluoja pateikti dokumentus arba pateikia neteisingus (apgaulingus) duomenis, klubui
skiriama nuo 200 Eur (dviejų šimtų eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančių eurų) bauda.
Jei klubas vėluoja pateikti dokumentus daugiau kaip 10 (dešimt) dienų, LKL administracija turi
teisę atsisakyti vertinti klubo pateiktus dokumentus ir neišduoda licencijos.
Pateiktų dokumentų vertinimą atlieka LKL generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta LKL
čempionato dalyvių Licencijavimo komisija, į kurios sudėtį privalo būti įtraukti LKL
administracijos darbuotojas (-ai) ir LKL finansinių partnerių specialistas (-ai). LKL čempionato
dalyvių Licencijavimo komisijos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) asmenys.
LKL čempionato dalyvių Licencijavimo komisijos atlieka pateiktų dokumentų vertinimą per 5
(penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo datos.
Klubų vadovai gali būti kviečiami atvykti į LKL administracijos būstinę ir pateikti paaiškinimus
dėl pateiktų dokumentų ir klubo finansinės padėties.
Jei pateiktų dokumentų vertinimo metu nustatomi trūkumai ar netikslumai, klubas nedelsiant
apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Klubo patikslinti dokumentai turi būti pateikti LKL
administracijai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie reikalingus
patikslinimus gavimo.
Įvertinusi klubų pateiktus dokumentus, LKL čempionato dalyvių Licencijavimo komisija teikia
siūlymą LKL valdybai dėl licencijų dalyvauti čempionate suteikimo.
Sprendimą dėl LKL čempionato dalyvio Licencijų suteikimo Klubams priima LKL Valdyba ne
vėliau, kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. Taip pat šiuo sprendimu LKL Valdyba suteikia
įgaliojimus LKL čempionato Licencijavimo komisijai priimti galutinį sprendimą dėl Licencijos
suteikimo Klubams, neatitikusiems Licencijai suteikti nustatytų reikalavimų, iki einamųjų metų
gegužės 20 d.
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6. Komandų registracija
6.1. Komandas registruoja LKL sporto direktorius.
6.2. LKL klubai LKL sporto direktoriui turi pristatyti:
6.2.1. iki 2022 m. rugsėjo 13 d. pradines oficialias paraiškas – žaidėjų ir komandos narių paraiškas.
Paraiškos forma pateikiama Priede Nr. 4;
6.2.2. iki 2022 m. rugsėjo 20 d. galutines oficialias paraiškas – žaidėjų ir komandos narių sąrašus;
6.2.3. nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. papildomai žaidėjus galima registruoti ne vėliau kaip iki 2023 m.
balandžio 22 d. Papildoma registracija skirstoma į tris etapus:
a) pirmame etape nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 7 d. 16:00 val. papildomi
žaidėjai registruojami netaikant jokių baudos mokesčių;
b) antrame etape nuo 2022 m. spalio 8 d. iki 2023 m. vasario 10 d. 16:00 val. už papildomą
žaidėjo registraciją klubai turi sumokėti LKL 60 Eur (šešiasdešimties eurų) baudą;
c) trečiame etape nuo 2023 m. vasario 20 d. iki 2023 m. balandžio 22 d. 16:00 val. papildomai
galima registruoti dar 3 (tris) žaidėjus. Už pirmą papildomą žaidėjo registraciją šiame etape
klubas moka LKL 600 Eur (šešių šimtų eurų) baudą. Už antro žaidėjo papildomą
registraciją klubas moka 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą. Už trečio
žaidėjo papildomą registraciją klubas moka 1800 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų
eurų) baudą. Žaidėjas užregistruojamas ir licencija išduodama tik LKL gavus patvirtinimą
apie mokesčio sumokėjimą;
d) žaidėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, iki 21 (dvidešimt vienerių) metų įskaitytinai (t.y.,
gim. 2002 m. ir jaunesni), gali būti registruojami ir po 2023 m. balandžio 22 d. iki LKL
čempionato pabaigos;
6.3. Paraiškoje (Priedas Nr. 4.) turi būti nurodyta: klubo pavadinimas, klubo būstinės ir arenos
adresai, žaidėjų vardai, pavardės, gimimo data, pilietybė, ūgis, svoris, žaidėjo numeris bei
paskutinio klubo pavadinimas ir šalis; trenerių vardai, pavardės, pareigos, gimimo data,
pilietybė, treniruoti klubai, trenerių mob. tel. numeriai bei el. pašto adresai. Vienu metu
paraiškoje gali būti įrašyta daugiausiai 18 (aštuoniolika) žaidėjų, neskaičiuojant žaidėjų –
Lietuvos Respublikos piliečių iki 21 (dvidešimt vienerių) metų amžiaus įskaitytinai (t.y. gim
2002 m. ir jaunesnių). Klubai turi nurodyti, kokios yra oficialios komandos aprangos spalvos
(šviesi ir tamsi) ir kuri iš jų yra pagrindinė. Paraišką pasirašo klubo direktorius ir treneris.
6.4. LKL klubas iki einamųjų metų liepos 7 d. kartu su dokumentais dėl LKL čempionato dalyvio
licencijos suteikimo Lietuvos krepšinio lygai nurodo klubo/komandos pavadinimą ir oficialų
logotipą, kurie bus naudojami 2022-2023 m. LKL čempionate. Iškilus ginčams dėl
klubų/komandų pavadinimų, sprendimą kiekvienu individualiu atveju priima LKL valdyba.
Klubui po einamųjų metų liepos 7 d. nusprendus pakeisti pavadinimą ir/ar oficialų logotipą ir
LKL dėl to patiriant papildomas išlaidas, Klubas privalo jas padengti.
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6.5.

Kartu su paraiška klubas turi pateikti:

naujai į klubą atvykusių žaidėjų paleidžiamuosius raštus ir/ar skolinimo raštus;
užsienio žaidėjai bei žaidėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, paskutinį kartą rungtyniavę
užsienio klubuose, registruojami ir jiems LKL licencijos išduodamos tik gavus jų
paleidžiamuosius raštus iš Lietuvos krepšinio federacijos (toliau LKF);
6.5.3. registruojamų žaidėjų, trenerių, komandos palydovų sportinės veiklos sutarčių (ir/arba
skolinimo sutarčių), sudarytų tarp minėtų asmenų ir juridinio asmens – LKL nario,
administruojančio šio nario LKL klubo veiklą, kopijas.
a) Sportinės veiklos ir/arba skolinimo sutartyse, kaip viena iš sutarties šalių gali dalyvauti
krepšinio agentas – fizinis asmuo, licencijuotas FIBA ir/arba LKF, turintis FIBA ir/ar LKF
išduotą ir galiojančią Agento licenciją, ir veikiantis kaip oficialus žaidėjo, klubo, trenerio,
komandos palydovo atstovas žaidėjui, klubui treneriui arba komandos palydovui sudarant
ar padedant sudaryti Sporto veiklos sutartis, taip pat šią sutartį vykdant.
b) Sportinės veiklos sutarčių (ir/arba skolinimo sutarčių) kopijose konfidencialumo tikslais
klubas turi teisę paslėpti sutarties finansinius duomenis, tačiau jose turi aiškiai matytis
visos sutarties šalys, sutarties galiojimo terminai ir nutraukimo sąlygos.
c) Sportinės veiklos sutarčių (ir/arba skolinimo sutarčių) kopijos turi būti pateiktos LKL
sporto direktoriui, o jam nesant LKL generaliniam direktoriui, skaitmeniniame formate el.
paštu. LKL privalo užtikrinti jiems pateiktų sportinės veiklos sutarčių (ir/arba skolinimo
sutarčių), kopijų slaptumą ir konfidencialios informacijos saugojimą.
d) Jeigu žaidėjas, treneris, komandos palydovas ar kitas asmuo Klubui paslaugas teikia
neatlygintinai/nemokamai ir nėra su Klubu sudaręs sportinės veiklos sutarties, tuomet
Klubas LKL sporto direktoriui turi pateikti visų susijusių šalių pasirašytą patvirtinimą, kad
paslaugos Klubui yra teikiamos neatlygintinai/nemokamai.
6.5.4. kartu su galutine paraiška privaloma pateikti pasirašytas LKL licencijos sutartis ir LKL
dalyvio deklaracijas apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
organizuojamose varžybose (Priedas Nr. 2.);
6.5.5. klubo administracijos darbuotojų sąrašą su jų pareigomis, kontaktinę informaciją ir kitų, su
klubo veikla susijusių, asmenų: prezidento, vice-prezidento, garbės prezidento, valdybos
narių, savininkų ir kt. sąrašą. Sąrašai turi būti patvirtinti klubo direktoriaus;
6.5.6. žaidėjų, trenerių, komandos palydovų: gydytojų, masažuotojų ir kt., administracijos
darbuotojų skaitmenines profilio nuotraukas vilkint klubo simbolika pažymėtą aprangą iki
2022 m. rugsėjo 19 d. (šis punktas galioja tik tuo atveju, jeigu LKL savarankiškai neatlieka
LKL komandų narių fotosesijų);
6.5.7. į komandą atvykus naujam žaidėjui, treneriui ar personalo darbuotojui, klubas privalo ne
vėliau kaip per 24 valandas nuo sportinės veiklos sutarties (kontrakto) pasirašymo dienos apie
tai oficialiai (el. paštu) informuoti LKL sporto direktorių, atsiųsti naujo klubo nario
registravimo papildomą paraišką, šio nario nuotrauką ir visus 6.5. punkte nurodytus
dokumentus;
6.5.8. Jeigu komandoje pasikeičia daugiau, kaip 4 (keturi) žaidėjai, komanda turi apmokėti
pakartotinės fotosesijos išlaidas.
6.6. Klubas siekdamas gauti LKL čempionato dalyvio licenciją ir teikdamas LKL administracijai
dokumentus, numatytus LKL čempionato dalyvio licencijavimo tvarkoje, privalo iki LKL
čempionato dalyvio tvarkos 19 punkte nurodyto termino į LKL atsiskaitomąją sąskaitą pervesti
2000 (dviejų tūkstančių) eurų depozitą baudų padengimui. Depozito likutis, pasibaigus sezonui,
pervedamas atgal į klubo sąskaitą (arba užskaitomas į klubo kito sezono depozito sumą).
Išnaudojus depozitą dar nepasibaigus einamajam krepšinio sezonui, papildomas 1000 Eur (vieno
tūkstančio eurų) depozito mokestis turi būti pervestas į LKL atsiskaitomąją sąskaitą per 5 darbo
dienas.
6.5.1.
6.5.2.
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6.7.

Žaidėjų ir trenerių registracijos reglamentavimas

Per visą čempionatą, įskaitant pirmąją ir vėlesnes papildomas registracijas, klubas gali
registruoti ne daugiau, kaip 20 (dvidešimt) žaidėjų, neįskaičiuojant žaidėjų – Lietuvos
Respublikos piliečių iki 21 (dvidešimt vienerių) metų įskaitytinai (t.y. gim. 2002 m. ir
jaunesnių) amžiaus.
6.7.2. Nuo čempionato pradžios, t. y. ne vėliau, kaip nuo 2022 m. rugsėjo 24 d. iki čempionato
pabaigos, t. y. 2023 m. birželio 12 d. Klubas privalo turėti ne mažiau, kaip 12 (dvylika)
paraiškoje registruotų žaidėjų ir ne mažiau, kaip 2 (du) paraiškoje registruotus krepšinio
trenerius (vyr. trenerį ir trenerio asistentą), turinčius Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos
galiojančius pažymėjimus.
6.7.3. LKL čempionate Klubų registruojami žaidėjai einamojo LKL čempionato metu negali būti
registruojami ir rungtyniauti bet kokiose 3x3 krepšinio varžybose.
6.7.4. Kiekvienose LKL čempionato rungtynėse klubas privalo registruoti ne mažiau kaip 10
(dešimt) ir ne daugiau kaip 12 (dvylika) aikštėje pasiruošusių žaisti žaidėjų.
6.7.4.1. Dėl užfiksuotų teigiamų Covid-19 ligos atvejų komandai neturint galimybių rungtynėse
registruoti 10 (dešimt) žaidėjų, šiuose Nuostatuose numatytos sankcijos išimties tvarka yra
netaikomos.
6.7.4.2. Tokiu atveju, komanda privalo pateikti LKL sporto direktoriui medicinos įstaigų Covid-19
ligos atvejus žaidėjų ir/ar komandos narių tarpe patvirtinančius dokumentus. Rungtynės turi
būti žaidžiamos visais atvejais, kai komanda rungtynėse turi galimybę registruoti bent 8
(aštuonis) pasiruošusius žaisti žaidėjus ir bent 1 (vieną), iš paraiškoje registruotų mažiausiai
(2) dviejų krepšinio trenerių (vyr. treneris ir trenerio asistentas), turinčių Lietuvos krepšinio
trenerių asociacijos galiojančius pažymėjimus. Šis minimalus 8 (aštuonių) žaidėjų limitas ir
minimalus 1 (vieno) trenerio limitas taikomas išimtinai tik dėl Covid-19 ligos paplitimo
rizikų valdymo, t. y. rungtynės negali būti nežaidžiamos ir/ar perkeliamos į kitą datą dėl to,
kad komanda dėl žaidėjų traumų ar kitų priežasčių negali rungtynėse registruoti mažiausiai
8 (aštuonių) žaidėjų.
6.7.5. Žaidėjų – ne Lietuvos Respublikos piliečių registravimo tvarka:
a) Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 7 d. LKF konferencijos nutarimu Nr. 2021/05-10,
kiekvienose LKL čempionato rungtynėse komanda gali registruoti ne daugiau kaip 6 (šešis)
žaidėjus – ne Lietuvos Respublikos piliečius.
b) Šeštasis žaidėjas – ne Lietuvos Respublikos pilietis ir ne Europos Sąjungos pilietis arba ne
Lietuvos Respublikos pilietis, bet turintis dvigubą pilietybę, t.y. Europos Sąjungos ir bet
kurios ne Europos Sąjungos valstybės pilietybę, gali būti registruojamas rungtynėse tik
tuomet, kai klubas sumoka 14500 EUR (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų) mokestį
Lietuvos krepšinio federacijai (LKF) ir LKF patvirtina LKL administracijai apie mokesčio
sumokėjimą.
c) Žaidėjas – ne Lietuvos Respublikos pilietis, turintis dvigubą, t.y. Europos Sąjungos ir bet
kurios ne Europos Sąjungos valstybės pilietybę, registruojamas, kaip ne Europos Sąjungos
pilietis.
d) Jeigu tarp komandoje užregistruotų (ar registruojamų) 6 (šešių) žaidėjų – ne Lietuvos
Respublikos piliečių yra bent vienas Europos Sąjungos pilietis, tuomet mokestis,
numatytas Nuostatų 6.7.5. b) punkte, yra netaikomas.
6.7.6. Nuo čempionato pradžios iki čempionato pabaigos Klubas paraiškoje vienu metu
susitarimų/laikinųjų leidimų pagrindu gali registruoti ne daugiau, kaip po 3 (tris) žaidėjus iš
kito LKL klubo), t.y. Klubas gali registruoti neribotą skaičių žaidėjų susitarimų/laikinųjų
6.7.1.
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leidimų pagrindu, tačiau šio LKL klubo paraiškoje vienu metu gali būti ne daugiau, kaip trys
žaidėjai iš kito vieno LKL klubo.
6.7.7. Vadovaujantis 2019 m. balandžio 23 d. LKF konferencijos nutarimu Nr. 2019/03-10, Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) klubai iki LKF VK patvirtinto termino 2022-2023 m. sezone iki 2023
m. vasario 23 d. 16:00 val. (terminas LKF VK yra tvirtinamas kiekvienam sezonui atskirai,
bet ne vėliau, kaip iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d.), gali įregistruoti žaidėjus, kurie yra
Lietuvos Respublikos piliečiai ir atitinka nustatytą bei žemiau nurodytą amžiaus limitą, vienu
metu galinčius turėti dviejų lygų licencijas (neskaitant Lietuvos moksleivių krepšinio lygos
licencijos/žaidėjo kortelės) ir atitinkamai rungtyniauti dviejų Lietuvos krepšinio lygų
čempionatuose:
a) gali įregistruoti vienu metu žaisti LKL ir NKL čempionatuose 5 (penkis) žaidėjus, kurie
yra Lietuvos Respublikos piliečiai, 22 (dvidešimt dvejų) metų amžiaus ir jaunesnius, t.y.
2022-2023 m. sezono čempionate žaidėjus, gim. 2001 m. ir jaunesnius, tačiau ne daugiau
kaip 3 (trys) iš 5 (penkių) pagal šį punktą registruotų žaidėjų gali būti registruoti
kiekvienose LKL ir NKL čempionato rungtynėse kiekvienoje iš rungtyniaujančių
komandų;
b) gali įregistruoti vienu metu žaisti LKL ir RKL čempionatuose 5 (penkis) žaidėjus, kurie
yra Lietuvos Respublikos piliečiai, 22 (dvidešimt dvejų) metų amžiaus ir jaunesnius, t.y.
2022-2023 m. sezono čempionate žaidėjus, gim. 2001 m. ir jaunesnius, tačiau ne daugiau
kaip 3 (trys) iš 5 (penkių) pagal šį punktą registruotų žaidėjų gali būti registruoti
kiekvienose LKL ir RKL čempionato rungtynėse kiekvienoje iš rungtyniaujančių
komandų.
6.7.8
Pagal 6.7.7. punkto a) ir b) papunkčių nuostatas iki LKF VK patvirtinto termino (kuris turi
būti patvirtintas iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d.), LKL klube registruotas žaidėjas
einamajame sezone kitame LKL klube iki LKF VK numatyto ir patvirtinto termino gali būti
registruojamas tik vieną kartą. Taip pat šis žaidėjas iki minėto LKF VK numatyto ir patvirtinto
termino gali grįžti į LKL klubą, kuriame einamajame sezone jis buvo registruotas pirmą kartą.
6.7.9. Registruojant žaidėjus, esamus Lietuvos sporto mokyklų auklėtinius, žaidėjus, buvusius
Lietuvos sporto mokyklų auklėtinius, žaidėjus, nebaigusius sporto mokyklų, žaidėjus ne
Lietuvos Respublikos piliečius, žaidėjus ne Lietuvos Respublikos piliečius, jaunesnius nei 18
(aštuoniolikos) metų, laikomasi LKF konferencijoje 2020 m. rugsėjo 8 d. patvirtintų LKF
Taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštus žaidėjus.
6.7.10. LKL klubas 2022-2023 m. sezone žaidėją (-us), su kuriuo (-iais) turi galiojančią (-ias)
sportinės veiklos sutartį (-is), kitam LKL klubui gali skolinti tik 1 (vieną) kartą. T.y.
paskolintas žaidėjas (-ai) iš LKL klubo, kuriam jis buvo paskolintas, į LKL klubą, su kuriuo
šis žaidėjas turi galiojančią sportinės veiklos sutartį, gali grįžti tik vieną kartą.
6.7.11. Bet kurios kitos žemesnės krepšinio lygos klubas 2022-2023 m. sezone žaidėją (-us), su kuriuo
(-iais) šis klubas turi galiojančią (-ias) sportinės veiklos sutartį (-is), LKL klubui gali skolinti
tik 1 (vieną) kartą. T.y. paskolintas žaidėjas (-ai) iš LKL klubo, kuriam jis buvo paskolintas,
nebegali antrą kartą būti registruojamas bet kuriame LKL klube skolinimo rašto / laikinojo
leidimo pagrindu.
6.7.12. Jei žaidėjas, rungtyniavęs LKL klube ir išvykęs mokytis bei rungtyniauti į užsienio mokymo
instituciją, kuriai FIBA žaidėjų perėjimo taisyklės nėra taikomos, grįžęs į Lietuvą toliau tęsia
profesionalaus žaidėjo karjerą, jam vėl įsigalioja LKF ir FIBA patvirtintos žaidėjų perėjimo
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6.7.13

taisyklės. Į laikotarpį, kai žaidėjas rungtyniavo užsienio mokymo institucijoje, nekreipiama
dėmesio.
Žaidėjas, baigęs užsienio mokymo instituciją ir niekada nežaidęs FIBA sistemos klube bei
norintis pradėti profesionalo karjerą LKL klube, Lietuvos krepšinio federacijai turi pateikti
šalies, iš kurios yra kilęs, nacionalinės krepšinio federacijos patvirtinamąjį raštą ir žaidėjo
deklaraciją, kad nėra rungtyniavęs jokiame FIBA klube. LKL sporto direktorius registruoja
tokį žaidėją ir išduoda licenciją rungtyniauti LKL klube tik gavęs šalies, iš kurios yra kilęs šis
žaidėjas, nacionalinės krepšinio federacijos patvirtinamąjį raštą ir LKF patvirtintą žaidėjo
deklaraciją.

6.8. Trenerių registracijos reglamentavimas
6.8.1. Klubas gali registruoti trenerius, trenerių personalo narius ir/ar komandos palydovus viso
čempionato metu – nuo 2022-2023 m. komandų ir žaidėjų registracijos pradžios iki paskutinių
klubo rungtynių 2022-2023 m. LKL čempionate.
6.8.2. LKL klubas trenerių personalo ir komandos palydovų, turinčių teisę pagal oficialias FIBA
krepšinio taisykles ir LKL nuostatus rungtynių metu būti komandos suolo zonoje, sudėtyje,
gali registruoti trenerį (-ius) ir/ar komandos palydovą (-us) ne Lietuvos Respublikos pilietį (ius), vadovaujantis LKL nuostatų 6.8.3., 6.8.4. ir 6.8.5. punktuose nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
6.8.3. Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 8 d. LKF konferencijos nutarimu, krepšinio klubas (komanda),
dalyvaujantis Lietuvos vyrų krepšinio lygų varžybose, kurio trenerių personalo ir komandos
palydovų, pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles ir atitinkamos lygos nuostatus turinčių
teisę rungtynių metu būti komandos suolo zonoje, sudėtyje yra bent vienas trenerių personalo
narys ir/ar komandos palydovas, neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, privalo sumokėti
6.8.3.a. ir 6.8.3.b. punktuose numatyto dydžio mokestį. Šis mokestis turi būti sumokėtas
Lietuvos krepšinio federacijai (LKF), prieš LKF išduodant leidimą atitinkamai krepšinio lygai
registruoti asmenį, neturintį Lietuvos Respublikos pilietybės, atitinkamo klubo sudėtyje bei
prieš atitinkamai lygai išduodant šiam asmeniui atitinkamos lygos licenciją:
a) pirmajam trenerių personalo nariui ir/ar komandos palydovui, neturinčiam Lietuvos
Respublikos pilietybės (registraciją vykdant eilės tvarka nuo ankščiausios registracijos
datos iki paskutinės registracijos datos neatsižvelgiant į komandos trenerių personalo ir
komandos palydovų užimamas pareigas), atitinkamos lygos licencija išduodama tik
tuomet, kai klubas sumoka 4000 EUR (keturių tūkstančių eurų) mokestį LKF ir LKF
patvirtina apie mokesčio sumokėjimą.
b) antrajam ir kiekvienam kitam trenerių personalo nariui ir/ar komandos palydovui,
neturinčiam Lietuvos Respublikos pilietybės (registraciją vykdant eilės tvarka nuo
ankščiausios registracijos datos iki paskutinės registracijos datos neatsižvelgiant į
komandos trenerių personalo ir komandos palydovų užimamas pareigas), atitinkamos
lygos licencija išduodama tik tuomet, kai klubas sumoka 2000 EUR (dviejų tūkstančių
eurų) mokestį LKF ir LKF patvirtina apie mokesčio sumokėjimą.
6.8.4. LKL Nuostatų 6.8.3. a) ir b) punktuose numatyto dydžio mokesčiai netaikomi Krepšinio
klubui (-ams) (komandai (-oms)), dalyvaujančiam (-iems) Lietuvos vyrų krepšinio lygų
varžybose bei sudėtyje registruojančiam (-ių) trenerių personalo ir komandos palydovų,
trenerių personalo narį (-ius) ir/ar komandos palydovą (-us), neturintį (-ius) Lietuvos
Respublikos pilietybės, tačiau turintį atitinkamų Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų
išduotą teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje leidimą/pažymėjimą.
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LKL sporto direktorius užregistruoja trenerį, kai išpildomos visos žemiau išvardintos sąlygos:
a) treneris yra oficialiai įtrauktas į komandos paraišką;
b) LKL sporto direktorius gauna oficialų Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos
patvirtinimą, kad registruojamam treneriui yra išduotas Lietuvos krepšinio trenerių
asociacijos krepšinio trenerio pažymėjimas;
c) jei klubo (komandos) trenerių personalo ir komandos palydovų, turinčių teisę pagal
oficialias FIBA krepšinio taisykles ir LKL nuostatus rungtynių metu būti komandos suolo
zonoje, sudėtyje registruojamas bent vienas treneris ir/ar komandos palydovas – ne
Lietuvos Respublikos pilietis, LKL sporto direktorius gauna LKF leidimą ir patvirtinimą
apie sumokėtą, 6.8.3.a. ir/ar 6.8.3.b. punktuose numatytą, mokestį;
d) klubas sumoka mokestį LKL už papildomą trenerio registravimą po 2023 m. balandžio
22 d. Mokestis už papildomą trenerio registravimą – 150 Eur (vienas šimtas
penkiasdešimt eurų).
6.9. Žaidėjų ir trenerių papildomos registracijos reglamentavimas
6.9.1. Teikiant papildomas paraiškas, galioja visi 6 straipsnio punktai, numatantys atitinkamų
dokumentų kartu su paraiška pateikimą, kiti reikalavimai bei šiame straipsnyje numatyta
tvarka ir apribojimai.
6.9.2. Žaidėjus papildomai gali registruoti tik tie klubai, kurie tęsia varžybas. Klubas, sužaidęs visas
savo rungtynes LKL čempionate, papildomai žaidėjų registruoti negali.
6.9.3. Klubai, papildomai registruojantys žaidėjus ir trenerius, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo
sportinės veiklos sutarties (kontrakto) pasirašymo dienos privalo apie tai oficialiai (el. paštu)
informuoti LKL sporto direktorių, atsiųsti naujo klubo nario registravimo papildomą paraišką,
šio nario nuotrauką ir visus 6.5. punkte nurodytus dokumentus. Nesilaikant šių terminų,
taikomos drausminės nuobaudos.
6.8.5.

7. Licencijos ir LKL sporto direktoriaus patvirtinti žaidėjų bei komandos narių sąrašai
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

Licencijos yra skirstomos į dvi kategorijas: 1) žaidėjo/trenerio licencija; 2) komandos palydovo
licencija. Žaidėjo/trenerio licencija – tai leidimas žaidėjui/treneriui dalyvauti LKL 2022-2023 m.
čempionate.
Komandos palydovo licencija suteikia teisę jos turėtojui rungtynių metu būti komandos suolo
zonoje ir atlikti specifines funkcijas, susijusias su komandos aptarnavimu.
Licencijos galioja vieną krepšinio sezoną, bet ne ilgiau, kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
Licencijas išduoda LKL sporto direktorius. Visos licencijos registruojamos ir numeruojamos
LKL duomenų bazėje.
Treneriams ir žaidėjams licencijos neišduodamos, jei klubas yra įsiskolinęs LKL ir/ar LKF.
Žaidėjui licencija išduodama, kai jis yra įtrauktas į komandos paraišką, yra gautas paleidžiamasis
raštas iš klubo arba sporto mokyklos sutikimas (laikinasis leidimas), kuriame žaidėjas žaidė
oficialias rungtynes, prieš pereidamas į LKL klubą bei gautas raštiškas klubo patvirtinimas, kad
žaidėjas turi galiojančią sutartį/sutikimą su jį registruojančiu klubu.
Prieš pirmą kartą išduodant licenciją žaidėjui – buvusiam sporto (krepšinio) mokyklos (klubo)
auklėtiniui rungtyniauti LKL klube LKL čempionate, LKL klubas privalo pateikti LKL sporto
direktoriui raštišką sporto (krepšinio) mokyklos (klubo) ir/ar Lietuvos krepšinio federacijos arba
trenerio (-ių), paruošusio (-ių) žaidėją, patvirtinimą dėl kompensacijos už paruoštą žaidėją pilno
sumokėjimo.
Treneriui licencija išduodama, kai yra išpildyti šių nuostatų 6.8.5. punkto reikalavimai.
Kai klubas papildomai registruoja žaidėją po 2022 m. spalio 7 d., žaidėjui licencija išduodama,
nuskaičiavus atitinkamą sumą (kurios dydis priklauso nuo papildomos registracijos etapo) nuo
14
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7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.
7.17.

7.18.

klubo LKL sumokėto depozito baudų padengimui. Išnaudojus depozitą, licencija išduodama tik
LKL administracijai gavus banko patvirtinimą apie klubo sumokėtą baudą už papildomą
registraciją.
Dokumentai papildomai žaidėjų registracijai iš klubų priimami šių nuostatų 6 straipsnyje
nurodyta tvarka ir terminais. Po 2023 m. balandžio 22 d. žaidėjams licencijos neišduodamos,
išskyrus žaidėjus – Lietuvos Respublikos piliečius iki 21 (dvidešimt vienerių) metų (įskaitytinai)
(t.y. gim. 2002 m. ir jaunesnius).
Komandos palydovų licencijos išduodamos viso čempionato metu be apribojimų, gavus
papildytą klubo paraišką, su nurodytais asmens duomenimis vardu, pavarde, pareigomis klube ir
t.t.
Tuo atveju, jeigu licencijos yra spausdinamos/gaminamos, jose nurodomas asmens vardas,
pavardė, gimimo data, klubas, pareigos.
Jeigu licencijos nėra spausdinamos/gaminamos arba jei žaidėjas, treneris ar komandos palydovas
yra užregistruotas, tačiau licencija dar nėra pagaminta, klubui išduodamas LKL sporto
direktoriaus patvirtintas žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų sąrašas.
Licencija arba LKL sporto direktoriaus patvirtintas žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų
sąrašas, jeigu registruojamas papildomas žaidėjas ir/arba treneris ir/arba komandos palydovas,
rungtynių dieną išduodamas ne vėliau kaip iki 12:00 valandos, jei klubas iki to laiko pateikė
visus registracijai reikalingus dokumentus ir sumokėjo baudą už papildomo žaidėjo registraciją.
Prieš kiekvienas LKL čempionato rungtynes, likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių iki
jų pradžios, klubo atstovas privalo pateikti rungtynių sekretoriui komandos vyr. trenerio parašu
patvirtintą žaidėjų, registruojamų žaisti rungtynėse, trenerių ir komandos palydovų,
registruojamų šiose rungtynėse, sąrašą bei licencijas (jeigu jos yra spausdinamos/gaminamos) ir
LKL sporto direktoriaus patvirtintą žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų, kuriems yra
išduotos licencijos, sąrašą.
Neregistruoti asmenys neturi teisės rungtynių metu būti komandos suolo zonoje.
Už šio nuostatų punkto kontrolę yra atsakingas rungtynių inspektorius.
Klubas apie tai, kad žaidėjas išvyko iš klubo, t.y., kai klubas, laikydamasis LKF taisyklių, skolina
žaidėją kitam klubui, nutraukia su žaidėju sutartį ir/ar išduoda paleidžiamąjį raštą, privalo iš
karto, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų, oficialiai (el. paštu) informuoti LKL sporto
direktorių. Gavęs oficialų klubo pranešimą, LKL sporto direktorius panaikina žaidėjo licenciją.
Ginčus dėl licencijų išdavimo ir panaikinimo sprendžia LKL valdyba. Jei LKL savo
kompetencijos ribose neišsprendžia ginčų dėl licencijų išdavimo ir panaikinimo arba dėl žaidėjų
perėjimo iš LKL klubo į kitą LKL klubą, ginčus toliau sprendžia LKF etikos, drausmės ir
apeliacinė komisija.
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8. Paleidžiamasis raštas
8.1.
8.2.

8.3.

Paleidžiamasis raštas – tai dokumentas, reglamentuojantis žaidėjo perėjimą iš vienos sporto
organizacijos į kitą sporto organizaciją.
Sutikimas (laikinasis leidimas) – dokumentas, reglamentuojantis santykius:
a) tarp sporto organizacijų dėl laikinojo leidimo apibrėžtu laikotarpiu žaidėjui rungtyniauti ne
toje sporto organizacijoje, su kuria jis turi galiojančią sportinės veiklos sutartį (kontraktą);
b) tarp krepšinio klubo, žaidėjo ir sporto (krepšinio) mokyklos (klubo).
Reglamentuodama žaidėjų vietinius ir tarptautinius perėjimus iš vieno klubo į kitą klubą,
paleidžiamųjų raštų ir sutikimų (laikinųjų leidimų) išdavimą, LKL laikosi FIBA nuostatų ir LKF
patvirtintų Taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštus
žaidėjus.
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PAVYZDYS
PALEIDŽIAMASIS RAŠTAS (LETTER OF CLEARANCE)

Organizacijai X
Nuo organizacijos Y

Data

DĖL ŽAIDĖJO VARDO PAVARDENIO, GIMUSIO 1995 m. gruodžio 1 d.
Šiuo raštu organizacija Y išduoda paleidžiamąjį raštą žaidėjui Vardui PAVARDENIUI,
rungtyniavusiam Organizacijos Y krepšinio komandoje.
Organizacija Y patvirtina, kad sportinės veiklos sutartis (kontraktas) tarp žaidėjo Vardo
PAVARDENIO ir Organizacijos Y nebegalioja.

Pagarbiai,
Organizacijos Y vadovas
(parašas ir organizacijos
antspaudas)
***
PAVYZDYS
SUSITARIMAS (LAIKINASIS LEIDIMAS)-PAVYZDYS

Organizacijai X
Nuo organizacijos Y

Data

DĖL ŽAIDĖJO VARDO PAVARDENIO, GIMUSIO 1995 m. gruodžio 1 d.
Šiuo susitarimu Organizacija Y išduoda laikinąjį leidimą žaidėjui Vardui Pavardeniui,
o Organizacija X sutinka, kad žaidėjas Vardas PAVARDENIS žaistų organizacijos X komandoje nuo
2022 m. rugsėjo 15 d. iki 2022-2023 m. LKL čempionato pabaigos, bet ne vėliau, kaip iki 2023 m.
birželio 30 d.

Organizacijos Y vadovas
(parašas ir organizacijos
antspaudas)

Organizacijos X vadovas
(parašas ir organizacijos
antspaudas)

Žaidėjas
(vardas, pavardė ir parašas)
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9. Sąžiningo ir garbingo žaidimo principų laikymasis
9.1. Sąžiningo ir garbingo žaidimo bendrųjų principų laikymasis
9.1.1. LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios susijusios su tiesioginiu ar netiesioginiu
ėmimu, prašymu, reikalavimu, siūlymu, teikimu, sutikimu teikti ar sutikimu priimti bet kokios
formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip papirkimas ir/ar prekybos poveikiu priemonė,
siekiant daryti įtaką rungtynių rezultatams ar eigai. LKL dalyviams yra draudžiami bet kokie
kiti veiksmai, kuriais būtų pažeidžiama sporto etika, siekiama daryti įtaką rungtynių
rezultatams ar eigai.
9.1.2. LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, susijusiose su tiesioginiu ar netiesioginiu
siūlymu, pažadėjimu ar teikimu savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudą kitam
LKL dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti LKL nuostatuose, LKF etikos ir drausmės
kodekse, LKF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIBA, FIBA
Europe dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taip pat LKL dalyviams draudžiama
dalyvauti veikose, kurios susijusios su kitų asmenų nurodymais, reikalavimais ir/ar
sprendimais ir/ar sutikimais priimti bet kokios formos naudą, pažadėti dėl bet kokios naudos
suteikimo priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo.
9.1.3. LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios yra susijusios su tiesioginiu ar
netiesioginiu informacijos teikimu, patarimu LKL dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims,
tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl LKL rungtynių ir/ar kitų oficialiai organizuojamų
krepšinio čempionatų, turnyrų, rungtynių, kurie organizuojami ir vykdomi LKF teritorijoje
arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors viena komanda – LKF narė.
9.1.4. LKL dalyviams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose,
susijusiose su oficialiai organizuojamais krepšinio čempionatais, turnyrais, rungtynėmis,
kurie organizuojami ir vykdomi LKF teritorijoje arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors
viena komanda – LKF narė.
9.1.5. LKL dalyviams draudžiama dalyvauti bet kokioje veikoje, susijusioje su pasirengimu ar
pasikėsinimu atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.
9.1.6. LKL dalyviai (klubų vadovai, atstovai, administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas,
krepšininkai, teisėjai, inspektoriai ar kt.), kuriems tampa žinoma apie kitų LKL dalyvių
galimas veikas, tariantis ir/arba dalyvaujant nesąžininguose susitarimuose/sutartose
rungtynėse, privalo nedelsiant apie tai informuoti LKL generalinį direktorių ir tik suderinus
su LKL generaliniu direktoriumi (t.y. gavus jo pritarimą), informaciją skelbti viešai.
9.1.7. LKL generalinis direktorius turi teisę atšaukti/nukelti LKL rungtynes, jeigu LKL
administracija yra gavusi oficialių Lietuvos Respublikos tarnybų (policijos, lošimų priežiūros
komisijos, lošimo monitoringo kompanijų ir kt.) informaciją dėl galbūt sutartų rungtynių
baigties.
9.2. Garbingo žaidimo principų laikymasis LKL čempionato rungtynių metu
9.2.1. LKL dalyviams LKL rungtynių metu draudžiama naudoti agresyvius veiksmus, veiksmus,
pavojingus kito LKL dalyvio sveikatai, draudžiama grasinti, įžeidinėti, smurtauti kitų LKL
dalyvių (žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato teisėjų, LKL darbuotojų, žiūrovų ir
kitų asmenų) atžvilgiu.
9.2.2. LKL dalyviams draudžiamas chuliganiškų, žeminančių ir/ar agresyvių veiksmų, necenzūrinių,
įžeidžiančių ir/ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas, neapykantos ir/ar
smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas.
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10.

Čempionato sistema
LKL čempionatas vyksta 3 (trimis) etapais.

10.1. I etapas (reguliarusis sezonas – I, II, III ratai – dalyvauja visos 12 (dvylika) komandų. 2022
m. rugsėjo 24 d. – 2023 m. gegužės 8 d.
I etape (reguliariajame sezone) visos 12 (dvylika) komandų 2022 m. rugsėjo 24 d. – 2023 m.
gegužės 8 d. žaidžia 3 (trimis) ratais – 1 (vienerias) rungtynes namuose ir 1 (vienerias) rungtynes išvykoje,
o 3 rate komandos namų/išvykos rungtynes žaidžia pagal tvarkaraštį, sudarytą „gyvatėlės principu“,
komandų eiliškumą jame nustatant pagal 2021-2022 m. „Betsafe-LKL“ čempionato galutinius rezultatus.
10.2. II etapas (atkrintamosios varžybos) – 2023 m. gegužės 11–29 d.
II etape (atkrintamosiose varžybose) dalyvauja 1 – 8 vietas reguliariajame sezone užėmusios
komandos.
Ketvirtfinaliuose – 2023 m. gegužės 11–17 d. – serijose iki 2 (dviejų) pergalių komandos pagal
reguliariojo sezono rezultatus skirstomos į tokias poras:
1 pora:
1-8 vietos
2 pora:
2-7 vietos
3 pora:
3-6 vietos
4 pora:
4-5 vietos
Namų aikštės pranašumą turi aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda: pirmosios
rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, antrosios –
žemesnę vietą užėmusios komandos aikštėje ir t.t. . Nugalėtojai patenka į pusfinalius.
Pusfinaliuose – 2023 m. gegužės 19–29 d. – serijose iki 3 (trijų) pergalių susitinka ketvirtfinalio
1 poros (1-8) ir 4 poros (4-5) nugalėtojai ir ketvirtfinalio 2 poros (2-7) ir 3 poros (3-6) nugalėtojai.
Namų aikštės pranašumą turi aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda: pirmosios
rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, antrosios –
žemesnę vietą užėmusios komandos aikštėje ir t.t.
Pusfinalių laimėtojai patenka į finalą dėl 1-2 vietų, o pusfinalių pralaimėtojai žaidžia dėl 3-4
vietų.
10.3. III etapas (finalų serijos) –2023 m. birželio 1-12 d.
III etape (finalų serijose) išaiškinami LKL 2022-2023 metų čempionas, vicečempionas ir
trečiosios vietos laimėtojas.
Dėl 3-4 vietų serijoje žaidžiama iki 3 (trijų) laimėtų rungtynių.
Dėl 1-2 vietų serijoje žaidžiama iki 3 (trijų) ) laimėtų rungtynių.
Namų aikštės pranašumą turi aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda:
pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje,
antrosios – žemesnę vietą užėmusios komandos aikštėje ir t.t.
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11.

Komandų vietos turnyrinėje lentelėje

11.1. Reguliarusis sezonas
11.1.1. Komandos klasifikuojamos pagal surinktų taškų skaičių, už kiekvienas laimėtas rungtynes
skiriant 1 (vieną) tašką, už pralaimėtas rungtynes skiriant 0 (nulį) taškų ir -1 (minus vieną)
tašką už pralaimėjimą dėl teisės žaisti netekimo).
11.1.2. Vadovaujantis FIBA oficialiomis krepšinio taisyklėmis, aukštesnė vieta turnyrinėje lentelėje
nustatoma pagal tokius vietos nustatymo kriterijus:
11.1.2.1. didesnis surinktų taškų skaičius (už pergalę 1 tšk., už pralaimėjimą – 0 tšk.
(įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) ir -1 (minus vienas) taškas už pralaimėjimą
dėl teisės žaisti netekimo);
11.1.2.2. didesnis procentinis surinktų taškų skaičius (laimėtų rungtynių skaičius padalintas
iš visų sužaistų rungtynių skaičiaus ir padaugintas iš 100 proc.);
11.1.2.3. jei dvi ar daugiau komandų turi vienodą pergalių – pralaimėjimų skaičių, tuomet
šių dviejų (ar daugiau) komandų klasifikaciją lemia eilės tvarka naudojami tokie
kriterijai:
a) tarpusavio rungtynėse didesnis pelnytų taškų skaičius (už pergalę 1 tšk., už
pralaimėjimą – 0 tšk.);
b) tarpusavio rungtynių didesnis procentinis surinktų taškų skaičius (laimėtų
rungtynių skaičius padalintas iš visų sužaistų rungtynių skaičiaus ir
padaugintas iš 100 proc.).
c) tarpusavio rungtynėse geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas;
d) tarpusavio rungtynėse didesnis pelnytų taškų (t.y. pataikytų metimų) skaičius;
e) bendras geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas;
f) bendras didesnis pelnytų taškų (t.y. pataikytų metimų) skaičius;
g) jeigu pagal visus aukščiau išvardintus kriterijus nepavyksta nustatyti komandų
vietų, komandų vieta nustatoma burtų keliu.
11.1.3. Jei komandai yra įskaitytas pralaimėjimas rezultatu 0:20 (nulis:dvidešimt) dėl teisės žaisti
netekimo, ji tarp komandų, kurių surinktų taškų skaičius yra vienodas, automatiškai užima
paskutinę vietą.
11.2. Galutinė čempionato komandų rikiuotė (turnyrinė lentelė)
11.2.1. Čempionato galutinė komandų rikiuotė nustatoma tokiu būdu:
11.2.1.1. Pirmąją (1-ąją) vietą iškovoja „Betsafe-LKL“ čempionato nugalėtojas – čempionas.
Antrąją (2-ąją) vietą užima „Betsafe-LKL“ čempionato vice-čempionas. Finalinių
rungtynių serijos dėl trečios vietos (3-osios) laimėtojas iškovoja trečiąją (3-ąją)
vietą, o pralaimėtojas užima ketvirtąją (4-ąją) vietą.
11.2.1.2. Čempionato 5-8 vietas užima atkrintamųjų ketvirtfinalio varžybų porų
pralaimėtojai, kurių galutinės vietos yra išrikiuojamas, atsižvelgiant į jų užimtas
vietas turnyrinėje lentelėje po reguliaraus sezono, t.y., aukštesnę vietą
reguliariajame sezone užėmusi komanda, galutinėje čempionato komandų
rikiuotėje užima aukštesnę vietą.
11.2.1.3. Čempionato 9-12 vietas užima likusios komandos, rungtyniavusios reguliariajame
sezone, atsižvelgiant į jų užimtas vietas turnyrinėje lentelėje po reguliaraus sezono,
t.y., aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda, galutinėje
čempionato komandų rikiuotėje užima aukštesnę vietą.
11.3. Jei čempionato atkrintamosiose varžybose komanda atsisako toliau dalyvauti varžybose arba yra
diskvalifikuojama, visi šios komandos rezultatais yra anuliuojami.
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12.

Apdovanojimai

12.1. Komanda, laimėjusi finalą dėl 1-2 vietų, tampa 2022-2023 metų sezono LKL čempione.
Komanda gali būti apdovanojama LKL taure iš karto po paskutiniųjų serijos rungtynių, jei šios
paskutinės rungtynės vyksta komandos laimėtojos aikštėje. LKL čempionų žiedai arba medaliai
su LKL simbolika čempionų komandos žaidėjams, treneriams ir klubo vadovams įteikiami LKL
čempionato uždarymo ceremonijoje. Komandai skiriama 20 (dvidešimt) aukso žiedų arba
medalių. Komandos, užėmusios 2-ą ir 3-ą vietas, apdovanojamos atitinkamai sidabro ir bronzos
medaliais su LKL simbolika (po 20 (dvidešimt) vienetų).
12.2. Trečiosios vietos laimėtojams taurė ir/ar bronzos medaliai gali būti įteikiami iš karto po
paskutiniųjų serijos rungtynių, jei jos vyksta komandos laimėtojos aikštėje.
12.3. Visos komandos – LKL čempionato prizininkės, žaidėjai, treneriai, šių komandų nariai bei kitų
individualių prizų laimėtojai kviečiami ir privalo dalyvauti LKL čempionato uždarymo
renginyje.
12.4. LKL čempionato uždarymo renginyje visi apdovanojamieji asmenys privalo vilkėti kostiumus.
12.5. Aukštesnę vietą LKL čempionate užėmusi komanda įgyja pirmumo teisę pasirenkant Europos
klubinių komandų krepšinio varžybas, kuriose ji pageidauja žaisti.
13.

Klubų dalyvavimas LKL čempionate, taikant sportinį arba komercinį principą

13.1. Krepšinio klubai, dalyvaujantys LKL čempionate arba pageidaujantys dalyvauti LKL
čempionate taikant sportinį, komercinį ir LKL plėtros principą, turi atitikti čempionato
nuostatuose ir „Kriterijų krepšinio klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate, taikant
sportinį principą, komercinį arba LKL plėtros principą, apraše“ įtvirtintus infrastruktūros,
personalo ir administravimo, teisės ir finansų reikalavimus.
13.2. Vadovaujantis „Komandų automatinio perėjimo tarp krepšinio lygų tvarka“, patvirtinta 2019 m.
balandžio 23 d. LKL konferencijos nutarimu Nr. 2019/03-11 12 (dvyliktąją) vietą LKL
reguliariajame 2022-2023 m. sezone užėmusi komanda, laikantis sportinio principo,
automatiškai iškrenta į žemesnės krepšinio lygos kito sezono čempionatą, jeigu ši komanda
atitinka vadybinei-organizacinei struktūrai, sporto bazėms, biudžetui ir kt. keliamus žemesnės
krepšinio lygos kriterijus (reikalavimus), bei praranda teisę rungtyniauti kitame LKL sezone. Ją
pakeičia komanda – NKL čempionė, jei ji atitinka LKL Valdybos nustatytus ir patvirtintus
kriterijus krepšinio klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate (LKL Valdybos 202205-20 d. patvirtintas „Kriterijų krepšinio klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate,
taikant sportinį, komercinį arba LKL plėtros principą, aprašas“), patvirtintus LKF vykdomajame
komitete.
13.3. Jei komanda – NKL čempionė, neatitinka LKL valdybos nustatytų ir LKF VK patvirtintų
kriterijų krepšinio klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate (LKL Valdybos 202205-20 d. patvirtintas „Kriterijų krepšinio klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate,
taikant sportinį, komercinį arba LKL plėtros principą, aprašas“), 2022-2023 m. sezone LKL
reguliariajame 12 (dvyliktąją) vietą užėmusi komanda išsaugoja teisę dalyvauti 2023-2024 m.
LKL čempionate, jeigu ši komanda atitinka LKL klubams LKL Valdyboje nustatytus kriterijus
klubui, pretenduojančiam dalyvauti LKL čempionate.
13.4. Galioja ir kitos, 2019 m. balandžio 23 d. LKL konferencijos nutarimu Nr. 2019/03-11
patvirtintos „Komandų automatinio perėjimo tarp krepšinio lygų tvarkos“ nuostatos, t.y.:
a) jeigu, pasibaigus kiekvieno einamojo krepšinio sezono žemesnės krepšinio lygos
čempionatui, 1-ąją vietą žemesnės krepšinio lygos čempionate iškovojusi komanda yra
aukštesnės lygos dukterinė (dublerių) komanda, ji į aukštesnę lygą pakilti negali. Tokiu atveju
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teisę pakilti į aukštesnę lygą turi kita po dublerių, tačiau ne žemiau nei prizinę (3-ąją vietą)
užėmusi komanda, jei ji atitinka vadybinei-organizacinei struktūrai, sporto bazėms, biudžetui
ir kitus aukštesnės lygos keliamus kriterijus (reikalavimus);
b) jeigu, pasibaigus kiekvieno einamojo krepšinio sezono aukštesnės krepšinio lygos
čempionatui, paskutinę vietą aukštesnės krepšinio lygos čempionate užėmusi komanda,
laikantis sportinio principo, automatiškai iškrenta į žemesnės krepšinio lygos kito krepšinio
sezono čempionatą, žemesnėje lygoje turi dukterinę (dublerių) komandą, ji šią komandą
automatiškai nustumia į viena pakopa žemesnę lygą.
14.

Čempionato tvarkaraštis. Rungtynių data ir laikas

14.1. LKL čempionato tvarkaraštį prieš sezoną ir sezono metu sudaro LKL administracija ir pateikia
LKL Valdybai tvirtinimui.
14.2. Reguliariajame sezone LKL rungtynės gali būti žaidžiamos bet kurią savaitės dieną, pirmenybę
teikiant šeštadieniams, sekmadieniams ir pirmadieniams.
14.3. Atsižvelgiant į LKL komandų oficialių tarptautinių klubinių varžybų tvarkaraščius ir kelionių į
šias varžybas datas, į arenų užimtumą ir kitas objektyvias priežastis, LKL čempionato rungtynės
gali būti perkeliamos iš vienos savaitės dienos į kitą arba iš vienos datos į kitą.
14.4. LKL čempionato rungtynių laiką nustato ir tvirtina LKL sporto direktorius.
14.4.1. LKL reguliariojo sezono rungtynių pradžia:
- darbo dienomis – tarp 17:00 – 20:00 val.;
- ne darbo dienomis – tarp 15:00 – 20:00 val.
14.4.2. LKL atkrintamųjų varžybų ir finalo serijų rungtynių tikslias datas ir pradžios laiką LKL sporto
direktorius patvirtina ir paskelbia po kiekvieno atkrintamųjų varžybų etapo atskirai,
atsižvelgdamas į kiekvieno atkrintamųjų varžybų etapo rungtynių serijos trukmę, į klubų
tarptautinius tvarkaraščius, arenų užimtumą, oficialaus LKL transliuotojo (-ų) (OLT)
interesus ir, pagal galimybes į klubų pageidavimus.
14.5. Prieš teikiant LKL čempionato rungtynių tvarkaraštį tvirtinti LKL valdybos posėdyje, visi LKL
čempionate dalyvaujantys klubai privalo raštiškai patvirtinti LKL sporto direktoriui, kad LKL
čempionato rungtynių tvarkaraštis yra suderintas ir patvirtintas su klubo vadovu bei su arenos,
kurioje bus žaidžiamos LKL namų rungtynės, atsakingais vadovais.
14.5.1. LKL klubai iki 2022 m. rugpjūčio 15 d. privalo LKL sporto direktoriui pateikti oficialų
patvirtinimą, kad LKL čempionato rungtynių tvarkaraščio datos ir laikai yra suderinti su
arenomis, kuriose bus vykdomos LKL čempionato klubo namų rungtynės. Patvirtinime ir/ar
sutartyje su arena, turi būti užfiksuota, kad LKL čempionato rungtynės bus vykdomos pagal
visų susijusių šalių suderintą ir LKL Valdybos patvirtintą tvarkaraštį, t.y. nebus pažeidžiami
LKL interesai, perkeliant LKL rungtynes dėl kitų, vėliau atsiradusių arenos įsipareigojimų
kitų renginių organizatoriams ir vykdytojams ir/arba dėl vėliau atsiradusių arenai galbūt
komerciškai pelningesnių renginių vykdymo poreikio.
14.6. LKL valdybos posėdyje patvirtinto oficialaus čempionato tvarkaraščio rungtynių data ir/ar laikas
ir/ar arena gali būti keičiami tik žemiau išvardintais išimtiniais atvejais bei laikantis nustatytos
tvarkos:
14.6.1. jei LKL rungtynes pageidauja transliuoti OLT ir/arba rungtynes LKL iniciatyva
numatoma transliuoti OLT kanalu LKL sporto direktorius gali pakeisti patvirtintą
rungtynių laiką ir/ar datą, atsižvelgdamas į OLT pageidavimus ir klubų galimybes, tuo
pačiu nepažeidžiant kitų klubų interesų. Apie tokiu atveju keičiamų rungtynių laiką
ir/ar datą nedelsiant yra informuojami visi su rungtynėmis susiję asmenys ir
žiniasklaida;
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14.6.2.

14.6.3.

14.6.4.

14.6.5.

14.6.6.

14.6.7.

LKL sporto direktorius turi teisę pakeisti rungtynių pradžios laiką, atsižvelgdamas į
OLT pageidavimus ir klubų galimybes, tuo pačiu nepažeidžiant kitų klubų interesų.
Apie rungtynių pradžios laiko pakeitimą LKL sporto direktorius patvirtina atskirai,
informuodamas visus su rungtynėmis susijusius asmenis ir žiniasklaidą;
jei dėl nenugalimų aplinkybių, t.y., oro sąlygų, transporto gedimų, transporto
darbuotojų streikų ir kt., komanda Lietuvoje negali atvykti į rungtynes arba iš
tarptautinių varžybų į Lietuvą grįžta tik tą pačią dieną, kurią LKL čempionato
tvarkaraštyje yra numatytos šios komandos rungtynės, klubas apie tokią situaciją turi
nedelsiant informuoti LKL sporto direktorių bei varžovų komandą, o šios rungtynės
turi būti žaidžiamos iš karto sekančią dieną, nuo tos dienos, kaip kad buvo numatyta
jas žaisti pagal tvarkaraštį. Taip pat, LKL sporto direktoriaus sprendimu, šios
rungtynės gali būti perkeltos ir į kitą dieną. Bet kuriuo atveju, toks pakeitimas turi būti
suderintas su abejomis komandomis bei neturi pažeisti kitų klubų interesų;
LKL sporto direktorius turi teisę pakeisti rungtynių datą ir laiką dėl komandų
dalyvavimo oficialiose tarptautinėse klubinėse varžybose ir oficialių tarptautinių
klubinių varžybų tvarkaraščių, dėl komandų kelionių į šias varžybas datų, dėl arenų
užimtumo, susijusio keičiant LKL tvarkaraštį dėl klubų dalyvavimo tarptautinėse
klubinėse varžybose tvarkaraščių ir kitas objektyvias priežastis.
Klubo iniciatyva LKL rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami tik dėl šių
priežasčių:
a) jeigu komanda rungtynėse negali registruoti 8 (aštuonių) žaidėjų išimtinai dėl
susirgimų Covid-19 liga. Šiuo atveju 14.6.6. punkte nurodytos baudos už
rungtynių datos ir laiko pakeitimą netaikomos;
b) dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių dėl arenų užimtumo;
c) tarptautinių klubinių varžybų tvarkaraščio.
jei klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką, tuomet šis klubas LKL
sporto direktoriui turi pateikti raštišką prašymą dėl rungtynių datos ir/ar laiko
pakeitimo, iš anksto suderintą su varžovų klubu, bei sumokėti į LKL atsiskaitomąją
sąskaitą nustatyto dydžio baudą:
a) jeigu klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką likus 30 (trisdešimt)
arba daugiau dienų iki rungtynių, kurių datą/laiką prašoma pakeisti, dienos, tuomet
bauda netaikoma;
b) jeigu klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką likus mažiau nei 30
(trisdešimt), bet ne mažiau nei 7 (septynioms) dienoms iki rungtynių, kurių
datą/laiką prašoma pakeisti, dienos, tuomet klubas į LKL sąskaitą turi sumokėti
2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) baudą;
c) jeigu klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką likus mažiau nei 7
(septynioms) dienoms iki rungtynių, kurių datą/laiką prašoma pakeisti, dienos,
tuomet klubas į LKL sąskaitą turi sumokėti 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą;
jeigu klubas pageidauja pakeisti tik areną (iš pagrindinės arenos į
rezervinę/alternatyvią areną, atitinkančią LKL nuostatuose numatytus kriterijus, arba
atvirkščiai), bet nekeisti LKL Valdybos posėdyje patvirtintame oficialiame
čempionato tvarkaraštyje numatytų rungtynių datos ir/ar laiko, tuomet šis klubas LKL
sporto direktoriui ne vėliau, kaip likus 14 dienų iki LKL tvarkaraštyje numatytų
rungtynių dienos, turi pateikti raštišką prašymą dėl arenos pakeitimo. Šiuo atveju
bauda klubui netaikoma. Jeigu klubas LKL sporto direktoriui pateikia prašymą
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pakeisti areną likus mažiau, nei 14 dienų iki LKL tvarkaraštyje numatytos rungtynių
dienos, tuomet šis prašymas gali būti nesvarstomas ir arena gali būti nekeičiama.
14.6.8. Lietuvoje paskelbus karantiną ir/ar užfiksavus Covid-19 ligos atvejus kurioje nors iš
komandų, tam, kad suvaldyti Covid-19 ligos paplitimo rizikas LKL čempionato
dalyvių tarpe, LKL sporto direktorius be išlygų turi teisę pakeisti rungtynių datą ir
laiką. Nauja perkeliamų rungtynių data ir/ar laikas, gali būti paskelbti bet kuriuo metu,
bet ne vėliau, kaip likus 48 valandoms iki perkeliamų rungtynių pradžios. Apie
rungtynių datos ir laiko pakeitimą LKL sporto direktorius patvirtina atskirai,
informuodamas visus su rungtynėmis susijusius asmenis. Išimtinais atvejais, dėl OLT
interesų šiame punkte numatyto laiko termino LKL sporto direktorius gali nesilaikyti.
14.6.8.1. Jeigu dėl užfiksuotų Covid-19 ligos atvejų kurioje nors iš komandų, yra keičiama
rungtynių data, o apie nukeliamas rungtynes dėl komandos, kurioje yra užfiksuoti
teigiami Covid-19 ligos atvejai, kaltės, yra paskelbiama likus mažiau, kaip 48
valandoms iki perkeliamų rungtynių pradžios, tuomet komanda, dėl kurios kaltės yra
nukeliamos rungtynės privalo kompensuoti varžovų komandai dėl nukeltų rungtynių
patirtus nuostolius. Šiuo atveju, patirti nuostoliai apima šias, tačiau neapsiribojant,
patirtas išlaidas, pagrįstas finansiniais dokumentais (sąskaitomis-faktūromis ar
išankstinėmis sąskaitomis ir kt.): transporto išlaidas, transporto rezervavimo išlaidas,
apgyvendinimo išlaidas arba viešbučio rezervavimo mokestį. Kompensuojamos
sumos dydis visais atvejais negali būti didesnis, kaip 2000 Eur (du tūkstančiai eurų).
Patirti nuostoliai neapima arenos nuomos, arenos personalo, įskaitant apsaugos
darbuotojų, darbo išlaidų kompensavimo, išlaidų sekretoriato teisėjams
kompensavimo ir pan.
14.7. LKL sporto direktorius gali nepatvirtinti klubo prašomo rungtynių datos ir/ar laiko ir/ar arenos
pakeitimo, jei toks pakeitimas galėtų pažeisti LKL klubų ar OLT interesus.
14.8. LKL generalinis direktorius turi teisę atšaukti/nukelti LKL rungtynes, jeigu LKL administracija
yra gavusi oficialių Lietuvos Respublikos tarnybų (policijos, lošimų priežiūros komisijos, lošimo
monitoringo kompanijų ir kt.) informaciją dėl galbūt sutartų rungtynių baigties.
14.9. Šiuose nuostatuose nenumatytais atvejais LKL rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimą gali
patvirtinti tik LKL generalinis direktorius, prieš tai apie pakeitimą informavęs LKL valdybos
narius.
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IV SKYRIUS
RUNGTYNĖS
15.

Krepšinio taisyklės

15.1. LKL čempionato varžybos vykdomos vadovaujantis FIBA oficialiomis krepšinio taisyklėmis.
15.2. Nei vienos LKL čempionato rungtynių negali baigtis lygiu rezultatu, t.y. jeigu pagrindinis
rungtynių laikas baigiasi lygiu rezultatu, tuomet turi būti žaidžiamas (-i) penkių (5) minučių
trukmės pratęsimas (-ai), kol viena iš komandų laimės rungtynes. Šio punkto nuostatos
netaikomos Karaliaus Mindaugo taurės varžybose, išskyrus finalinio ketverto rungtynes.
16.

Oficialus kamuolys

16.1. Tik oficialus LKL kamuolys turi būti naudojamas visose LKL rungtynėse.
16.2. 2022-2023 m. LKL čempionato oficialus kamuolys yra „Molten“.
16.3. Visos 2022-2023 m. LKL čempionato rungtynės turi būti žaidžiamos einamajame sezone
komandoms Lietuvos krepšinio lygos suteiktais „Molten“ kamuoliais.
16.4. Visų 2022-2023 m. LKL čempionato rungtynių metu (įskaitant komandų apšilimą prieš
rungtynes, rungtynių pertraukas ir kt.) turi būti naudojami „Molten“ firmos vežimėliai ir/arba
krepšiai „Molten“ kamuoliams sudėti/laikyti.
16.5. Šeimininkų komanda abiejų komandų apšilimui prieš rungtynes ir per ilgąją rungtynių pertrauką
turi pateikti mažiausiai dvylika (12) krepšinio kamuolių, t.y. mažiausiai po 6 vnt. kiekvienai
komandai. Privalo būti naudojami einamajame sezone komandoms Lietuvos krepšinio lygos
suteikti kamuoliai.
16.6. Lyga pasilieka teisę nuspręsti, kokie kamuoliai ir/ar kamuolių krepšiai turi būti naudojami ir gali
būti pažymėti LKL ir LKL rėmėjų logotipais.
17.

Žaidėjų apranga

17.1. Komandos žaidėjai rungtynėse privalo vilkėti vienodą sportinę aprangą.
17.2. Žaidybinę uniformą sudaro:
17.2.1. Marškinėliai, kurie turi būti vienos dominuojančios spalvos tiek priekinėje, tiek
nugarinėje marškinėlių pusėje, ir turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir šortai. Jeigu
marškinėliai turi rankoves, jos turi būti ne ilgesnės, kaip iki alkūnių. Ilgos marškinėlių
rankovės yra neleidžiamos.
17.2.2. Šortai, kurie turi būti vienos dominuojančios spalvos tiek priekinėje, tiek nugarinėje
šortų pusėje, ir turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir marškinėliai. Šortai turi būti ne
ilgesni, kaip iki kelių.
17.3. Komandos turi laikytis reikalavimų krepšinio žaidybinei aprangai, aprangų priedams ir
inventoriui. Žaidėjams yra leidžiama dėvėti prigludusius kompresinės medžiagos apatinius
marškinėlius ir pokelnes, prigludusias rankoves, prigludusias kelnes (pokelnes), alkūnių ir kelių
apsaugas, tačiau visos jos turi būti tokios pačios spalvos, kaip žaidybinės aprangos spalva, arba
turi būti baltos, arba juodos, arba bet kokios spalvos, tačiau visų vienos komandos žaidėjų visi
priedai ir kineziologiniai/sportiniai teipai turi būti vienodos spalvos.
17.4. Komandos privalo turėti 2 (du) žaidybinės aprangos komplektus – pagrindinį ir rezervinį. Vienas
jų privalo būti šviesios, kitas – tamsios spalvos.
17.5. Komandos gali turėti ir trečiąjį, išskirtinio dizaino žaidybinės aprangos komplektą (pvz.
militaristinio dizaino ar pan.).
17.6. LKL čempionate komandos gali rungtyniauti tik su LKL patvirtintomis varžybinėmis
aprangomis: žaidybine uniforma ir apšilimo apranga.
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17.7. Vėliausiai iki 2022 m. rugsėjo 1 d. LKL klubai privalo LKL atsakingiems darbuotojams (LKL
sporto direktoriui ir LKL marketingo vadovui) patvirtinimui pateikti po vieną (1) varžybinės
aprangos komplektą: žaidybinės uniformos (šviesios ir tamsios spalvos) ir apšilimo aprangos
komplektą arba el. paštu pateikti šios aprangos eskizus skaitmeniniu formatu.
17.8. Kartu su žaidybinės aprangos eskizais iki 2022 m. rugsėjo 1 d. klubas privalo pranešti LKL
sporto direktoriui, kuri apranga yra pagrindinė („namų“), o kuri rezervinė bei informuoti, jeigu
klubas LKL čempionato rungtynėse naudos ir išskirtinio dizaino žaidybines aprangas.
17.9. LKL klubai visas oficialias žaidybines aprangas privalo pasigaminti iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
17.10. Rungtynių šeimininkų komanda rungtyniauja vilkėdama pagrindinę („namų“) aprangą
(nepriklausomai nuo jos spalvos), kuri buvo patvirtinta prieš sezono pradžią. Svečių komanda
rungtyniauja vilkėdama skirtingos spalvos, nei komandos rungtynių šeimininkės pagrindinės
(„namų“) aprangos spalva, aprangą.
17.11. Komandos, išimtinais atvejais pageidaujančios LKL čempionato rungtynėse žaisti dėvint
žaidybines aprangas ne taip, kaip nurodyta šių nuostatų 17.10. punkte, privalo mažiausiai prieš
3 (tris) dienas iki numatytų LKL čempionato rungtynių dienos gauti LKL sporto direktoriaus
leidimą, pateikiant jam raštišką patvirtinimą dėl žaidybinių aprangų spalvų abiejų komandų
tarpusavio suderinimo.
17.12. Komandos, išimtinais atvejais pageidaujančios LKL čempionato rungtynėse žaisti dėvint
išskirtinio dizaino žaidybines aprangas, privalo iš anksto suderinti aprangų dizainą, o mažiausiai
prieš 3 (tris) dienas iki numatytų LKL čempionato rungtynių dienos gauti LKL sporto
direktoriaus leidimą, pateikiant jam raštišką patvirtinimą dėl žaidybinių aprangų spalvų
suderinimo su varžovų komanda.
17.13. Svečių komandos apranga turi aiškiai skirtis.
17.14. Atsakomybė ir drausminės sankcijos dėl netinkamos aprangos, kai abi komandos vilki tos pačios
spalvos aprangas, tenka prasižengusiai komandai.
17.15. Prieš rungtynes, pristatant komandas, abiejų komandų žaidėjai į aikštelę privalo įbėgti vilkėdami
vienodą oficialią komandos aprangą, t.y., su sportiniais apšilimo kostiumais arba su apšilimo
marškinėliais, arba tik su žaidybine apranga, bet visi vienos komandos žaidėjai į pristatymą
privalo įbėgti vilkėdami vienodą aprangą
17.16. Čempionato eigoje rungtynių metu žaidėjai privalo vilkėti marškinėlius, pažymėtus tais
numeriais, kurie buvo nurodyti klubo paraiškoje. Už savavališkus apsikeitimus marškinėliais
arba žaidėjų numerių keitimą, nepranešus LKL sporto direktoriui, klubams taikomos drausminės
nuobaudos.
17.17. Visi tos pačios komandos žaidėjai privalo dėvėti vienos spalvos kojines (abi kojinės turi būti taip
pat vienodos spalvos).
17.18. Žaidėjas rungtynių metu gali avėti bet kokio spalvų derinio (kombinacijos) sportinę avalynę,
tačiau kairysis batas ir dešinysis turi būti vienodi (atitikti), t.y. abiejų batų spalvų deriniai turi
būti vienodi.
17.19. Reklaminių pozicijų kiekis ant žaidybinės aprangos (marškinėlių, kelnaičių, sportinių apšilimo
kostiumų ir apšilimo marškinėlių) yra neribojamas.
17.20. LKL priklauso reklamos pozicijos ant šokėjų aprangų, jeigu aprangų gamybos išlaidas apmoka
LKL.
18.

Žaidybinės aprangos žymėjimas

18.1. Ant žaidybinės aprangos galima talpinti neribotą kiekį klubo rėmėjų reklaminių užrašų ar
logotipų, tačiau žaidėjų numeriai turi būti aiškiai matomi.
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18.2. Reklaminiai rėmėjų užrašai ar logotipai negali būti talpinami arčiau nei 5 (penki) centimetrai
nuo žaidėjų numerių.
18.3. Žymėjimas ant marškinėlių priekio:
a) aiškiai matomas numeris turi būti viršutinėje dalyje, per vidurį, mažiausiai 8 (aštuonių)
centimetrų aukščio, aplink numerį išlaikant 4 cm švaros zoną;
b) viršutinėje kairėje pusėje, 30 cm² (7,5 cm x 4 cm) plote privalo būti „Betsafe–LKL“
čempionato logotipas, išlaikant 4 cm švaros zoną virš logotipo ir po juo;
c) LKL iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. savo lėšomis pagamins ir perduos visiems lygos klubams
prisiuvamus/klijuojamus lygos logotipus.
d) viršutinėje dešinėje pusėje arba viduryje, 30 cm² plote gali būti klubo logotipas;
e) viršutinėje dešinėje pusėje gali būti gamintojo logotipas, bet jis negali būti didesnis kaip 12
cm².
f) Laisvas plotas gali būti naudojamas komandos pavadinimui ar reklamai.
18.4. Marškinėlių nugara:
a) viršutinėje marškinėlių dalyje per vidurį privalo būti žaidėjo pavardė, užrašyta raidėmis,
kurių aukštis turi būti nuo 6 (šešių) iki 8 (aštuonių) centimetrų, aplink užrašą išlaikant 5 cm
švaros zoną;
b) aiškiai matomas, mažiausiai 16 (šešiolikos) centimetrų aukščio numeris turi būti marškinėlių
vidurinėje dalyje, aplink numerį išlaikant 4 cm švaros zoną;
c) kitas laisvas plotas gali būti naudojamas reklamai.
18.5. Ant šortų neprivaloma žymėti žaidėjo numerio.
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Žaidybinės aprangos žymėjimas

Marškinėlių nugara

Marškinėlių priekis

Reklamos kiekis ant šortų
priekio ir nugaros yra
neribojamas

Šortai
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19.

Trenerių ir komandos palydovų apranga

19.1. Komandų treneriai ir jų asistentai rungtynių metu bei per spaudos konferencijas privalo vilkėti
kostiumus.
19.2. Komandų palydovai, atliekantys specifines funkcijas (fizinio parengimo treneriai, gydytojai,
masažuotojai) rungtynių metu gali dėvėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę arba turi vilkėti
kostiumus.
19.3. Komandų kiti palydovai, rungtynių metų esantys komandos suolo zonoje, privalo vilkėti
kostiumus arba oficialią klubo aprangą: sportinę aprangą (sportinį kostiumą) ir sportinę avalynę,
arba oficialią, vienodą ir tvarkingą klubo laisvalaikio aprangą.
19.4. Atsarginiai žaidėjai ir/arba traumuoti žaidėjai, kurie nėra registruoti rungtyniauti rungtynėse, bet
rungtynių metu yra komandos suolo zonoje, privalo dėvėti oficialią klubo aprangą: arba sportinę
aprangą (sportinį kostiumą) ir sportinę avalynę, arba oficialią, vienodą ir tvarkingą klubo
laisvalaikio aprangą.
20.

Rungtynių pradžia

20.1. Arena ir rungtynių aikštė komandų apšilimui turi būti paruošta mažiausiai pusantros (1,5)
valandos iki numatytų rungtynių pradžios, t.y. laiko, kuris yra nurodytas LKL čempionato
rungtynių tvarkaraštyje. Likus mažiau nei 1,5 val aikštė turi būti naudojama tik komandų
apšilimui ir joje negali vykti jokių atlikėjų repeticijos.
20.2. Prieš rungtynes, likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių iki jų pradžios, klubo atstovas
rungtynių sekretoriui privalo pateikti komandos vyr. trenerio parašu patvirtintą žaidėjų,
registruojamų žaisti rungtynėse, trenerių ir komandos palydovų, registruojamų šiose rungtynėse,
sąrašą bei licencijas (jeigu jos yra spausdinamos/gaminamos) arba LKL sporto direktoriaus
patvirtintą žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų, kuriems yra išduotos licencijos, sąrašą.
20.3. Likus mažiausiai 15 minučių iki rungtynių pradžios treneriai rungtynių protokole, grafoje
„Dalyvavimas žaidime“ („D.Ž.“) (arba angliškame protokolo variante „Player In“), simboliu „x“
privalo pažymėti 5 žaidėjus, kurie pradės žaisti rungtynes (startinį žaidėjų penketą) bei
pasirašydami rungtynių protokole privalo patvirtinti, kad sutinka su įrašytomis žaidėjų
pavardėmis ir numeriais.
20.4. Likus ne mažiau, kaip aštuonioms (8) minutėms iki numatytų rungtynių pradžios, t.y. laiko, kuris
yra nurodytas LKL čempionato rungtynių tvarkaraštyje, turi būti vykdomas rungtynėse
dalyvaujančių komandų pristatymas:
Laikas iki
Veiksmai
rungtynių pradžios
60:00 min.
Aikštė paruošta komandų apšilimui, įjungiamas laikrodis
8:00 min.
Teisėjai sušvilpia, komandos eina prie savo komandos suolo
7:30 min.
Svečių komandos pristatymas
6:30 min.
Šeimininkų komandos pristatymas
5:00 min.
Teisėjų pristatymas
4:45 min.
Lietuvos Respublikos himnas
1:30 min.
Pristatomi komandų startiniai penketukai
0:30 min.
Grojamas LKL himnas / muzikinis takelis
0:00 min.
Rungtynių pradžia
*Pastaba: LKL himnas/garso takelis turi būti grojamas likus 30 sekundžių iki rungtynių
pradžios, pagal LKL pateiktas papildomas instrukcijas.
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20.5. Komandų pristatymo formatas gali būti keičiamas šeimininkų komandos oficialiam atstovui
paprašius bei pristatymo trukmę ir scenarijų suderinus su LKL sporto direktoriumi ir LKL
komunikacijos direktoriumi ne mažiau, kaip prieš 24 valandas iki numatytų rungtynių pradžios.
20.6. Komandų pristatymo metu draudžiama naudoti dūmus skleidžiančius įrenginius (net jei jie yra
sertifikuoti), jeigu iš tokių įrenginių paleisti dūmai neišsisklaido per 3 (tris) minutes. Komanda
rungtynių šeimininkė privalo užtikrinti, kad pristatymuose naudojamos priemonės nepakenks
TV bei internetinės transliacijos vaizdo kokybei.
20.7. Rungtynių vyresniajam teisėjui nurodžius, komandos turi nedelsiant pradėti rungtynes.
20.8. Komandos atsisakymas pradėti rungtynes ar laiko vilkinimas vertinamas kaip neatvykimas į
rungtynes ir yra baudžiamas pralaimėjimu dėl teisės žaisti netekimo, su visomis iš to sekančiomis
drausminėmis sankcijomis.
21.

Himnai ir šokėjų/pramoginės grupės

21.1. Prieš kiekvienas LKL čempionato rungtynes privaloma groti/atlikti Lietuvos Respublikos
himną.
21.2. Po komandų pristatymo, pagal LKL pateiktas papildomas instrukcijas, turi būti grojamas LKL
himnas/garso takelis.
21.3. Po finalinės rungtynių sirenos, skelbiančios rungtynių pabaigą, arenoje turi būti grojamas LKL
ir/arba klubo himnas.
21.4. Klubai privalo turėti šokėjų grupę arba pramogines grupes, dainininkus, atlikėjus ir t.t., kurie
rengtų pasirodymus prieš rungtynes, jų pertraukoje ir minutės pertraukėlių metu.
22.

Įgalioti asmenys ir vadovavimas rungtynėms

22.1. Rungtynių metu komandos suolo zonoje gali būti daugiausiai 24 (dvidešimt keturi) asmenys,
kuriems yra išduotos LKL licencijos: į rungtynių protokolą įtraukti žaidėjai (daugiausiai 12
(dvylika), komandos treneris, trenerio asistentas, daugiausiai 10 (dešimt) komandos palydovų
(treneriai, gydytojas, masažuotojas, traumuoti žaidėjai, komandos vadybininkai ir kt.).
22.2. Asmenys, neturintys LKL licencijų, rungtynių inspektoriui arba vyresniajam teisėjui nurodžius,
privalo palikti komandos suolo zoną bei aikštės prieigas.
22.3. Rungtynėse komandai vadovauti gali tik asmenys klubo paraiškoje įvardinti kaip treneriai ir
trenerio asistentai, kuriems, išpildžius šių nuostatų 6.8.5 punkte numatytus reikalavimus, yra
išduota (-os) LKL licencija (-os).
22.4. Komandai vadovauti gali ir komandos kapitonas, kaip yra apibrėžta FIBA oficialiose krepšinio
taisyklėse. Visi kiti registruoti asmenys: fizinio parengimo treneriai, masažuotojai, gydytojai,
klubų administracijos darbuotojai ir t.t. yra laikomi komandos palydovais. Jie gali būti komandos
suolo zonoje, neviršijant nustatyto limito, bet negali atlikti trenerio ar trenerio asistento funkcijų.
22.5. LKL klubų vyr. treneriai, treneriai privalo dalyvauti kasmetiniame ikisezoniniame ir
sezoniniame LKL trenerių susirinkimuose.
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23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.

23.13.
23.14.
23.15.
23.16.
24.

Rungtynių pertraukos, minutės pertraukėlės ir reklaminės TV pertraukėlės
Rungtynes sudaro 4 ketvirčiai, kiekvienas – po 10 minučių.
Tarp 1 ir 2, tarp 3 ir 4 ketvirčių, taip pat prieš kiekvieną pratęsimą turi būti 2 minučių pertrauka.
Sužaidus pusę rungtynių laiko, t. y. tarp 2 ir 3 ketvirčių, privalo būti 15 minučių pertrauka.
Minutės pertraukėlė visada trunka 1 minutę.
Kiekvienai komandai gali būti suteikta:
- 2 minutės pertraukėlės pirmoje rungtynių pusėje;
- 3 minutės pertraukėlės antroje rungtynių pusėje, iš kurių tik 2 minutės pertraukėlės gali būti
suteiktos per paskutines 2 (dvi) ketvirtojo ketvirčio minutes;
- 1 minutės pertraukėlė kiekviename pratęsime.
Neišnaudotos minutės pertraukėlės negali būti perkeltos į kitą rungtynių puslaikį arba pratęsimą.
Jei rungtynes transliuoja OLT, sužaidus pusę rungtynių laiko, t. y. tarp 2 ir 3 ketvirčių, LKL
sporto direktoriui nurodžius, gali būti ilgesnė nei 15 minučių pertrauka.
Jei rungtynes transliuoja OLT, jose gali būti skelbiama nuo 2 (dviejų) iki 4 (keturių) reklaminių
TV pertraukėlių.
Reklaminių TV pertraukėlių trukmė gali būti nuo 60 iki 100 sekundžių.
Tikslų reklaminių pertraukėlių skaičių ir jų trukmę rungtynių vyresniajam teisėjui praneša LKL
sporto direktorius.
Reklamines TV pertraukėles skelbia rungtynių sekretorius tuomet, kai kamuolys yra
nežaidžiamas.
Rungtynių informatorius, pranešdamas apie skelbiamą minutės pertraukėlę, turi aiškiai įvardinti,
kuri komanda paprašė minutės pertraukėlės arba pranešti, kad skelbiama reklaminė TV
pertraukėlė.
Jeigu rungtynėse numatomos 2 (dvi) reklaminės TV pertraukėlės, jos turi būti skelbiamos 1-ojo
ir 4-ojo ketvirčių 6-ąją minutę.
Jeigu rungtynėse numatomos 4 (keturios) reklaminės TV pertraukėlės, jos turi būti skelbiamos
kiekvieno ketvirčio 6-ąją minutę.
Prieš rungtynes rungtynių vyresnysis teisėjas privalo abiejų komandų trenerius informuoti apie
reklaminių TV pertraukėlių skaičių ir jų trukmę.
Po reklaminės TV pertraukėlės rungtynės tęsiamos aikštės teisėjui davus signalą.
Arenos suteikimas varžovų komandai LKL rungtynių išvakarėse

24.1. Svečių klubui atvykus į LKL čempionato rungtynes jų išvakarėse, šeimininkų klubas privalo
nemokamai suteikti areną (pagrindinę arba rezervinę) svečių klubo treniruotėms tokiu būdu:
- Rungtynių išvakarėse 1,5 val. (vienos valandos trisdešimties minučių) trukmės treniruotę
pagrindinėje arba rezervinėje arenoje, treniruotės pradžią numatant ne vėliau, kaip nuo 20:00
val. ir ne ankščiau, kaip nuo 16:00 val.;
- rungtynių dieną 1 (vienos) valandos trukmės treniruotę arenoje, kurioje vyks rungtynės,
treniruotės pradžią numatant ne vėliau, kaip nuo 11 val. ir ne ankščiau, kaip nuo 9:00 val.
24.2. Apie pageidavimą treniruotis svečių klubas privalo raštu informuoti šeimininkų klubą, likus ne
mažiau kaip 72 (septyniasdešimt dvejoms) valandoms iki rungtynių.
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25.

Vandens ir ledo pateikimas

25.1. Šeimininkų komanda varžovų komandai prieš rungtynes turi pateikti mažiausiai 18 vnt. butelių
po 1,5 l negazuoto geriamo vandens.
25.2. Šeimininkų komanda rungtynių teisėjams prieš rungtynes turi pateikti mažiausiai 4 litrus
negazuoto geriamo vandens.
25.3. Šeimininkų komanda turi pasirūpinti, kad arenoje būtų paruoštas ledas varžovų komandos ir
teisėjų minimalių poreikių užtikrinimui.
26.

Rungtynių vaizdo įrašų pateikimas

26.1. LKL administracijos atsakingi darbuotojai arba LKL rungtynių filmavimą atliekančios įmonės
darbuotojai po kiekvienų rungtynių, bet ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) valandų joms
pasibaigus, rungtynių vaizdo įrašą privalo įkelti į LKL serverį.
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V SKYRIUS
ARENOS
27.

Arenos tinkamumas

27.1. LKL čempionato rungtynės vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme ir galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose, FIBA oficialiose krepšinio
taisyklėse bei šiuose nuostatuose keliamus techninius ir saugumo reikalavimus.
27.2. Klubai gali rungtyniauti pagrindinėse ir rezervinėse arenose (gavus LKL sporto direktoriaus
leidimą), jei jos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir galiojančiuose statybos
techniniuose reglamentuose, FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse bei šiuose nuostatuose
keliamus reikalavimus. Dėl Covid-19 pandemijos paplitimo tam tikrose šalies savivaldybėse ir
Lietuvos Respublikos institucijoms uždraudus šiose savivaldybėse vykdyti aukšto meistriškumo
sporto renginius, LKL čempionato rungtynės turi būti žaidžiamos komandos rezervinėje arba
bet kokioje kitoje, kitame mieste esančioje arenoje. Tokiu atveju rezervinei (kitai) arenai gali
būti pritaikytos LKL arenoms keliamų standartų/kriterijų išimtys.
27.3. LKL čempionato namų rungtynes klubas privalo žaisti arenoje, esančioje tame mieste, kuriame
vykdoma pagrindinė šio klubo sportinė ir administracinė veikla bei kuriame, LR įstatymų
nustatyta tvarka, yra užregistruota klubą administruojančio juridinio vieneto būstinė. Išimtys dėl
šio punkto vykdymo gali būti taikomos tik pavienėms rungtynėms, gavus LKL sporto
direktoriaus leidimą.
27.4. Iki einamųjų metų sausio 10 d. klubai privalo LKL sporto direktoriui pateikti pagrindinės ir
rezervinės arenų užimtumo grafikus kitam krepšinio sezonui.
27.5. LKL arenų sąrašą ir jų reitingą, jeigu toks sudaromas, tvirtina LKL valdyba.
27.6. LKL administracija turi teisę inspektuoti arenas ir įvertinti jų tinkamumą.
27.7. Jei arena neatitinka LKL valdybos nustatytų reikalavimų, joje gali būti neleidžiama rengti LKL
čempionato rungtynes.
27.8. Arenoje turi būti įrengta mažiausiai 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) sėdimų vietų.
27.9. Krepšinio aikštės, jos prieigų įrengimas ir žymėjimas, krepšiniui skirtų techninių įrenginių
montavimas ir išdėstymas turi atitikti šiuose nuostatuose ir FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse
aukščiausio lygio (Lygis 1) varžyboms keliamus reikalavimus.
27.10. Bet kokie pakeitimai LKL klubų arenose, kurie gali turėti įtakos kokybiškam rungtynių
organizavimui, turi būti patvirtinti LKL generalinio direktoriaus ar LKL sporto direktoriaus.
27.11. Jeigu šie nuostatai nenumato kitaip, klubai turi laikytis reikalavimų, reglamentuotų FIBA
oficialiose krepšinio taisyklėse.
28.

Atsakingo asmens paskyrimas

28.1. LKL klubas, rungtynių šeimininkas turi skirti atstovą, atsakingą už aikštės paruošimą.
29.

Reikalavimai krepšinio aikštei

29.1. Krepšinio aikštės danga turi būti pagaminta iš medžio (parketas). Taip pat ji turi būti vientisa,
kieto, lygaus paviršiaus, neslidi ir be jokių kliūčių. Krepšinio aikštėje gali būti įrengta
surenkama/mobili grindų danga arba gali būti įrengta pastovi aikštės grindų danga.
29.2. Aikštės matmenys turi atitikti FIBA keliamus reikalavimus: ilgis – 28 metrai; plotis – 15 metrų.
29.3. Visos linijos turi būti baltos spalvos (arba aiškiai išsiskiriančios, ryškios spalvos), 5 cm pločio ir
aiškiai matomos.
29.4. Bet kurios kliūtys (žiūrovai, reklamos skydai ar kiti objektai), įskaitant komandos suolo
personalą, sėdintį ant komandos suolo, turi būti mažiausiai 2 m nuo žaidimo aikštės.
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29.5. Aikštės vidurio apskritimas ir 3 (trijų) sekundžių zonos, jei jose nėra LKL ar klubų reklamos,
turi būti dažomos skirtinga spalva nei likusi aikštės dalis.
29.6. Pageidautina, kad 2 (dviejų) metrų zona aplink krepšinio aikštę būtų dažoma ta pačia spalva,
kaip aikštės vidurio apskritimas ir 3 (trijų) sekundžių zonos.
29.7. Aikštė turi būti žymima tik krepšiniui skirtomis linijomis. Išimtys gali būti taikomos tik klubams,
kurie įrodo, kad dėl objektyvių priežasčių nėra galimybių pašalinti kitas, aikštėje pažymėtas,
linijas. LKL čempionato rungtynių metu rekomenduojama ne krepšiniui skirtas linijas užlipdyti
lipnia, neslidžia juosta.
29.8. Joks objektas negali kabėti virš krepšinio aikštės žemiau nei 7 (septyni) metrai nuo grindų.
30.

Krepšių stovai

30.1. LKL čempionate turi būti naudojami tik mobilūs arba prie grindų tvirtinami krepšių stovai.
30.2. Visais atvejais klubai turi užtikrinti, kad krepšių konstrukcijos yra saugios ir nekelia grėsmės
rungtynių dalyvių, žiūrovų ir aptarnaujančio personalo saugumui.
30.3. Mobilus krepšio stovas turi būti tvirtinamas ne arčiau kaip 2 (du) metrai nuo galinių linijų
išorinio krašto. Vertikalios stovo plokštumos turi būti padengtos minkšta apsaugine danga iki
2,15 m (dviejų metrų penkiolikos centimetrų) aukščio, matuojant nuo grindų. Mažiausias dangos
storis – 10 (dešimt) centimetrų.
30.4. Krepšio stovo horizontali dalis, esanti už krepšio lentos užpakalinės dalies ir besitęsiant link
krepšio stovo vertikalios konstrukcijos, mažiausiai 1,20 m (vieno metro dvidešimties centimetrų)
atstumu nuo lentos užpakalinės dalies turi būti padengta minkšta apsaugine danga. Mažiausias
dangos storis – 2,5 cm (du centimetrai penki milimetrai).
30.5. Arenoje privalo būti mažiausiai vienas atsarginis krepšio stovas.
31.

Krepšių lentos

31.1. Krepšių lentos turi atitikti FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse keliamus reikalavimus. Jos turi
būti pagamintos iš vientiso permatomo grūdinto stiklo, kuris skylant ar dūžtant nesubyrėtų į
gabaliukus. Lentos matmenys: 1,80 m (vienas metras aštuoniasdešimt centimetrų) pločio ir 1,05
m (vienas metras penki centimetrai) aukščio. Lentos apatinė briauna turi būti 2,90 m (dviejų
metrų devyniasdešimties centimetrų) aukštyje nuo grindų.
31.2. Krepšių lentos turi būti švarios ir tvirtai pritvirtintos prie stovų, statmenai grindims ir lygiagrečiai
galinei linijai.
31.3. Linijos ant krepšio lentos turi būti baltos spalvos.
31.4. Lentų briaunos pagal FIBA oficialių krepšinio taisyklių reikalavimus turi būti padengtos
apsaugine danga:
- apsaugine danga padengiama apatinė lentos briauna, o taip pat šoninės briaunos iki 35
(trisdešimt penkių) centimetrų aukščio;
- apatinės briaunos apsauginės dangos storis turi būti mažiausiai 5 (penki) centimetrai;
- lentos priekinėje, užpakalinėje ir šoninėse dalyse apsauginės dangos sluoksnis turi būti
mažiausiai 2 (du) centimetrai.
31.5. LED šviečiančios juostos ant krepšio lentos
31.5.1. Aplink krepšio lentos perimetrą, iš jos užpakalinės pusės, išilgai išorinių lentą žyminčių linijų
vidinės dalies, turi būti sumontuota raudonai šviečianti minimalaus 10 mm pločio LED juosta,
kuri turi būti sinchroniškai sujungta su rungtynių laikrodžiu ir įsižiebti pasibaigus ketvirčio
laikui. Raudonai šviečiančios LED juostos ant krepšio lentos įsižiebimas signalizuoja apie
ketvirčio pabaigą ir yra prioritetinis lyginant su garsiniu ketvirčio pabaigos signalu. Ši
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raudonai šviečianti LED juosta neturi įsižiebti, kai baigiasi komandos atakai skirtas 24
sekundžių laikas.
31.5.2. Taip pat kiekvienos krepšio lentos viršutinėje dalyje, iš karto po raudona LED juosta, turi būti
sumontuota horizontali, geltonai šviečianti LED juosta, kuri turi įsižiebti, pasibaigus
puolančios komandos atakai skirtam laikui.
31.6. Apatiniame kairiajame lentos kampe (žiūrinti į krepšio lentą) privalo būti užklijuotas lipdukas
su LKL logotipu.
31.7. Ant krepšio lentų draudžiama bet kokia, tame tarpe ir krepšio lentos ir krepšinio konstrukcijos
gamintojo reklama.
31.8. Arenoje privalo būti mažiausiai viena atsarginė krepšio lenta.
31.9. Klubas privalo pasirūpinti techninėmis priemonėmis ir personalu, kad rungtynių metu lūžus
stovui ar lankui, sudužus lentai ar nutrūkus tinkleliui, įranga būtu kuo greičiau pakeista nauja.
31.10. Klubai arenose privalo turėti krepšio lanko aukščio matavimo prietaisą.
32.

Lankai ir tinkleliai

32.1. LKL čempionato varžybose turi būti naudojami FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse numatytus
reikalavimus atitinkantys atlenkiami lankai.
32.2. Oranžine spalva nudažyti lankai prie krepšių lentų turi būti pritvirtinti taip, kad lanko apkrova
tiesiogiai neveiktų lentos. Lanko skersmuo – 45 – 45,9 cm.
32.3. Tinkleliai turi atitikti FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse numatytus reikalavimus.
32.4. Jie turi būti pusiau standūs, pagaminti iš baltų virvelių, leidžiantys akimirkai sulaikyti slystantį
kamuolį. Tinklelis turi būti 40-45 cm ilgio. Įkritęs kamuolys neturi užstrigti tinklelyje, tinklelis
neturi susimegzti ir užsikabinti ant lanko, kamuoliui praslydus.
32.5. Arenoje privalo būti mažiausiai 2 (du) atsarginiai lankai ir 2 (du) atsarginiai tinkleliai.
33.

Elektroninė ir įgarsinimo įranga

33.1. Arenoje turi būti įrengta visa reikalinga elektroninė įranga, atitinkanti šiuose nuostatuose ir FIBA
oficialiose krepšinio taisyklėse aukščiausio lygio varžyboms keliamus reikalavimus. Ši įranga
turi būti gerai matoma/girdima sekretoriato teisėjams, žaidėjams ir rungtynių teisėjams,
komandų treneriams ir kitiems rungtynių dalyviams, įskaitant ir žiūrovus.
33.2. LKL čempionato rungtynėse naudojama techninė įranga turi atitikti FIBA oficialiose krepšinio
taisyklėse aukščiausio lygio varžyboms keliamus reikalavimus bei veikti stabiliai ir kokybiškai.
33.3. Rungtynių įranga:
1)
2)

3)
-

4)

dvi (2) švieslentės – po vieną kiekvienoje aikštės pusėje;
atakos trukmės laikrodžiai virš abiejų krepšių su pagrindiniais rungtynių laikrodžiais.
Atakos trukmės (24 sek.) matavimo prietaisas paskutines 5 (penkias) atakai skirto laiko
sekundes turi rodyti dešimtąsias sekundės dalis, t. y. 4.9, 4.8, 4.7 ir t.t. iki 0.0;
du (2) skirtingi ir labai garsūs signalai:
vienas signalas, skirtas sekretoriui ir laikininkui. Sekretorius šį signalą keitimų ir minutės
pertraukėlių administravimui valdo rankiniu būdu, o laikininko kompetencijoje garsinis
signalas turi automatiškai įsijungti skelbiant ketvirčio, pratęsimo ir/ar rungtynių pabaigą;
kitas signalas, skirtas atakos trukmės operatoriui. Šis signalas skamba automatiškai,
pasibaigus komandos atakai skirtam laikui;
visi arenoje instaliuoti rungtynių laikrodžiai, atakos trukmės laikrodžiai ir švieslentės turi
būti sinchronizuotos, t. y. veikti sinchroniškai.
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33.4. Skubaus pakartojimo peržiūros sistema (SPS)
33.4.1. Skubaus pakartojimo peržiūros sistema (SPS) naudojama LKL rungtynėse, priimant
sprendimus ginčytinose žaidybinėse situacijose, pagal pateiktas instrukcijas Priede Nr. 1.
33.4.2. Iškilus būtinybei, SPS sistema naudotis išimtinę teisę turi tik rungtynių teisėjai. Jokie kiti
asmenys, išskyrus sistemą prižiūrintį techninį personalą, neturi teisės būti šalia SPS
monitoriaus.
33.4.3. Vyresniojo rungtynių teisėjo nurodymu, asmenys, neturintys teisės būti prie/šalia SPS
monitoriaus, privalo palikti SPS aparatūros aptarnavimo zoną.
33.5. Įgarsinimo sistema
33.5.1. Arenoje turi būti įrengta įgarsinimo sistema, per kurią skelbiama informacija apie įvykius
aikštėje.
33.5.2. Arenoje leidžiama naudoti garsiakalbius ir/arba mikrofoną.
33.5.3. Arenos garsiakalbiai (stacionarūs ar kilnojami) negali būti įrengti/pastatyti arčiau nei 5 (penki)
metrai nuo komandų suolų.
33.5.4. Rungtynių informatorius informaciją turi skelbti aiškiai ir dalykiškai, taip, kaip tai yra
nurodyta „Oficialaus rungtynių informatoriaus darbo instrukcijose“, kurias tvirtina LKL
sporto direktorius.
33.5.5. Rungtynių metu, kai kamuolys yra žaidžiamas, įgarsinimo sistemą draudžiama naudoti
skatinant palaikyti kurią nors komandą ar provokuoti žiūrovus agresijai, neramumams ar
smurtui, išskyrus išimtis, numatytas „Oficialaus rungtynių informatoriaus darbo instrukcijas“,
kurias tvirtina LKL sporto direktorius.
33.5.6. Muzika per garsiakalbius ir/arba gyvai gali skambėti prieš rungtynes, minutės pertraukėlių,
didžiosios pertraukos metu arba tuo metu, kai kamuolys yra nežaidžiamas.
33.6. Video/vaizdo ekranai/kubai
33.6.1. Arenoje įrengtuose vaizdo ekranuose/kubuose, kurie retransliuoja tiesioginį rungtynių vaizdą,
galima rodyti rungtynių epizodų kartojimus, išskyrus komandų atsarginių žaidėjų suolelius
minutinių pertraukėlių metu. Rungtynių epizodų pakartojimų rodymas turi būti subalansuotas,
epizodai negali būti atrinkinėjami norint suteikti išskirtinį pranašumą namų komandai ar
norint sukelti žiūrovų agresyvumą.
33.6.1.1. Kai pažeidžiamos šiame punkte numatytos rungtynių epizodų pakartojimų rodymo sąlygos,
klubas turi sustabdyti tiesioginio vaizdo retransliavimą vaizdo ekranuose/kubuose.
33.6.1.2. Klubui, pažeidusiam šiame punkte numatytas rungtynių epizodų pakartojimų rodymo
sąlygas, gali būti taikomos drausminės sankcijos bei klubui gali būti neleidžiama arenoje
įrengtame vaizdo ekrane/kube retransliuoti tiesioginį rungtynių vaizdą.
33.6.2. LKL čempionato rungtynių metu naudojant nestandartinius (taip, kaip nurodyta šių Nuostatų
48.6.1. punkte) vaizdo (LED) ekranus, išskyrus LED ekranus ant krepšio stovo ir kubus,
Klubo ir/ar arenos reklama tokiuose ekranuose turi būti suderinta ir patvirtinta su LKL.
34.

Sekretoriato teisėjų stalas

34.1. Sekretoriato teisėjų stalo vieta turi būti įrengta ties aikštės viduriu, 2 (dviejų) metrų atstumu nuo
šoninės aikštės linijos. Rekomenduojama sekretoriato stalą statyti ant paaukštinimo.
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34.2. Prie sekretoriato teisėjų stalo turi būti paruoštos darbo vietos mažiausiai 8 (aštuoniems)
asmenims: sekretoriui, sekretoriaus asistentui (švieslentės operatoriui), laikininkui, atakos
trukmės operatoriui, rungtynių informatoriui ir 3 (trims) statistikos operatoriams.
34.3. Sekretoriato teisėjų darbo vietų įrengimas
34.3.1. Sekretoriato darbo vietos turi būti įrengtos tokia tvarka:

34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

34.3.5.

34.3.6.

Statistikos
operatorius

Statistikos
operatorius

Statistikos
operatorius

Švieslentės
operatorius

Sekretorius

Laikininkas

Atakos trukmės
operatorius

Rungtynių
informatorius

Krepšinio aikštė

Prie sekretoriato stalo gali sėdėti tik sekretoriato teisėjai, statistikos operatoriai ir daugiausiai
1 (vienas) asmuo, tiesiogiai atsakingas už techninių įrenginių veikimą. Klubų darbuotojai
neturi teisės atlikti jokių sekretoriato teisėjų funkcijų bei sėdėti prie sekretoriato stalo. Tačiau
LKL rungtynėse jie gali atilikti išimtinai tik statistikos operatoriaus funkcijas bei šias
funkcijas atliekant sėdėti prie sekretoriato stalo, jeigu jie turi atitinkamą kvalifikaciją,
dalyvavo kasmetiniame prieš sezoniniame LKF TA rengiamame seminare ir turi LKF TA
išduotą licenciją.
Ant sekretoriato stalo turi būti kokybiškos ir gerai matomos komandų pražangų rodyklės,
žaidėjų pražangų lentelės, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė bei atsarginiai rungtynių ir
atakos trukmės laikrodžiai.
Ant sekretoriato stalo rungtynių sekretoriaus darbo vietoje turi būti paruoštas šiuolaikiškas,
kokybiškai veikiantis kompiuteris, kuriame yra instaliuota LKL pateikta oficialaus rungtynių
protokolo pildymo „Digital Score Sheet“ (DSS)“ programa bei kokybiškai veikiantis
spausdintuvas. Rungtynių sekretoriaus kompiuteris turi būti sujungtas su spausdintuvu.
Prie sekretoriato stalo ir rungtynių sekretoriaus darbo vietoje privalo būti įrengtas stabilus ir
patikimas laidinio (fiksuoto) interneto ryšys, taip pat arenoje privalo veikti numatytos spartos
kokybiškas bevielis interneto ryšys. Rungtynių sekretoriaus darbo vietoje privalo būti įrengtas
ir paruoštas naudojimui atsarginis internetinio ryšio kanalas (mobilus internetas ar pan.), kuris
sutrikus pagrindiniam internetinio ryšio kanalui, galėtų būtų nedelsiant naudojamas
sklandžiam DSS duomenų perdavimui.
Iškilus nenumatytoms aplinkybėms (žr. p. 52.3.), turi būti numatyta galimybė rungtynių
inspektoriui užimti vietą prie sekretoriato teisėjų stalo tarp rungtynių sekretoriaus ir
laikininko.
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34.4. Statistikos operatorių darbo vietų įrengimas
34.4.1. Statistikos operatorių darbo vietoje turi būti paruoštas šiuolaikiškas, kokybiškai veikiantis
kompiuteris, kuriame yra instaliuota LKL pateikta statistikos surinkimo programa bei
kokybiškai veikiantis spausdintuvas.
34.4.2. Kompiuteris turi būti prijungtas prie laidinio (fiksuoto) arba bevielio interneto ryšio, kurio
duomenų perdavimo sparta yra ne mažesnė kaip 256 (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių) kbp/s.
34.4.3. Statistikos operatorių darbo vietoje privalo būti įrengtas ir paruoštas naudojimui atsarginis
internetinio ryšio kanalas (mobilus internetas ar pan.), kuris sutrikus pagrindiniam internetinio
ryšio kanalui galėtų būtų nedelsiant naudojamas sklandžiam statistikos duomenų perdavimui.
34.4.4. Statistikos kompiuteris turi būti sujungtas su spausdintuvu.
34.4.5. Apie interneto ryšio sutrikimus ir bet kokias kitas su tuo susijusias problemas, iškilusias prieš,
per ar po LKL rungtynių, klubo atstovai nedelsiant privalo informuoti LKL ir statistikos
duomenų rinkimo programos tiekėjo atstovus.
34.4.6. Klubui, netinkamai įrengiant statistikos operatorių darbo vietas ir/ar neužtikrinant stabilaus
internetinio ryšio, kaip yra numatyta 34.4.2. ir 34.4.3. punktuose, taikomos drausminės
sankcijos.
34.5. Rungtynių sekretoriui ir statistikos operatoriams turi būti paruoštas atsarginis kompiuteris, kad
atsitikus nenumatytiems atvejams, būtų galima operatyviai (ne ilgiau, kaip per 5 minutes)
pakeisti kompiuterinę įrangą ir kuo skubiau tęsti rungtynes.
34.6. Iš abiejų sekretoriato stalo pusių žaidėjų keitimams turi būti pastatyta po 2 (dvi)
kėdes/minkštasuolius/kubus.
35.

Rungtynių inspektoriaus darbo vieta

35.1. LKL Klubas privalo LKL rungtynių inspektoriui paruošti/rezervuoti darbo vietą, kurios vietą
(tribūnose; esant galimybei, už aikštės galinės linijos prie stalo; esant galimybei už aikštės
galinės linijos prie stalo šalia SPS ekrano arba kt.) ne mažiau kaip prieš 24 valandas iki numatytų
rungtynių pradžios paskirtas LKL rungtynių inspektorius pagal savo pageidavimus ir klubo
galimybes iš anksto suderina su klubo atstovu. LKL rungtynių inspektoriaus darbo vieta turi būti
pažymėta užrašu „Rezervuota LKL rungtynių inspektoriui“.
36.

LKL personalo darbo vietos

36.1. Ne mažiau, kaip prieš 24 valandas iki numatytų LKL rungtynių pradžios, LKL darbuotojams
paprašius, LKL Klubas privalo LKL personalui paruošti darbo vietas (ne daugiau 3 vietų)
tribūnose arba, esant galimybėms, už aikštės galinės linijos prie stalo, o LKL teisėjų direktoriui
– už aikštės galinės linijos prie stalo šalia SPS ekrano). LKL personalo vietos turi būti pažymėtos
užrašu „Rezervuota LKL“. Šiose darbo vietose turi būti numatyta galimybė naudotis elektra.
37.

Komandų suolai

37.1. Toje pačioje pusėje, kurioje yra sekretoriato stalas, turi būti pažymėtos zonos komandų suolams.
Komandos suolo zoną riboja mažiausiai 2 (dviejų) metrų ilgio linija, kuri pratęsia galinę liniją,
ir kita, taip pat mažiausiai 2 (dviejų) metrų ilgio linija, kuri brėžiama 5 (penkių) metrų atstumu
nuo vidurio linijos ir yra statmena šoninei linijai.
37.2. Šiose zonose turi būti simetriškai pastatyti komandų suolai su atlošais arba kėdės mažiausiai 16
(šešiolikai) arba daugiausiai 19 (devyniolikai) sėdimų vietų, konkretų sėdimų vietų skaičių
rungtyniaujančios komandos privalo suderinti prieš kiekvienas rungtynes.
37.3. Komandos suolas turi būti mažiausiai 2 (dviejų) metrų atstumu nuo žiūrovų.
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37.4. Krepšinio aikštelės prieigose tarp komandų suolų ir sekretoriato teisėjų stalo gali būti įrengtos
ne daugiau, kaip 4 (keturios ) komercinės vietos žiūrovams, kuriose sėdėti ir rungtynes stebėti
turi teisę žmonės, nesusiję su komandos-rungtynių šeimininkės klubu ir/arba kurie nėra šio klubo
darbuotojai. Už šių asmenų elgesį atsako ir atsakomybę prisiima šeimininkų klubas. Komercinės
vietos turi būti įrengtos atokiau nuo sekretoriato stalo, toliau už žaidėjų keitimams skirtų
kėdžių/kubų ir atokiau nuo komandų suolo zonų. Šios keturios komercinės vietos yra komandosrungtynių šeimininkės dispozicijoje, kaip viena iš rinkodaros/komercinių pozicijų.
37.5. Prie svečių komandos suolo turi budėti mažiausiai 1 (vienas) apsaugos tarnybos darbuotojas.
38.

Apšvietimas

38.1. Krepšinio aikštė turi būti apšviesta mažiausiai 2000 (dviejų tūkstančių) liuksų intensyvumu,
matuojant 1,5 m (vieno metro penkiasdešimties centimetrų) aukštyje nuo grindų. Aikštė turi būti
tolygiai apšviesta, o šviesos šaltiniai (dirbtiniai ir natūralūs) neturi trukdyti žaidėjams bei
teisėjams ir neturi paveikti televizijos transliacijos kokybės.
38.2. Pilnas rungtynių apšvietimas turi būti įjungtas komandų apšilimo metu, mažiausiai 30
(trisdešimt) minučių iki rungtynių pradžios ir išjungtas ankščiausiai 30 (trisdešimt) minučių
pasibaigus rungtynės arba tik pasibaigus rungtynių transliacijai.
38.3. Komandų pristatymo metu apšvietimas gali būti trumpam išjungtas dėl šviesos efektų, tačiau vėl
turi veikti pilnu pajėgumu likus mažiausiai 3 (trims) minutėms iki oficialios rungtynių pradžios.
Jeigu klubas nori rungtynių pertraukų metu išjungti apšvietimą, privalo tai iš anksto suderinti su
LKL sporto direktoriumi, LKL komunikacijos direktoriumi ir rungtynėse dirbančiu LKL TV
arba internetinių transliacijų vadovu.
39.

Temperatūra

39.1. Temperatūra arenoje (įskaitant komandų ir teisėjų rūbines) turi būti ne žemesnė kaip 16C ir ne
aukštesnė kaip 25C.
39.2. Temperatūra kitose arenos patalpose (ložėse, žmonių susibūrimo vietose, VIP erdvėse,
žiniasklaidos darbo zonose ir kitose erdvėse turi būti tarp 16C – 25C laipsnių.
39.3. Temperatūra arenoje turi kuo mažiau svyruoti.
39.4. Arenoje turi tinkamai veikti šildymo ir vėdinimo sistemos.
40.

Rūbinės

40.1. Komandų rūbinės
40.1.1. Arenoje privalo būti įrengtos atskiros rūbinės svečių ir šeimininkų komandoms.
40.1.2. Rekomenduojama, kad komandų rūbinių plotas būtų mažiausiai 50 (penkiasdešimt) m².
40.1.3. Rūbinėse turi būti įrengti suolai ar kėdės mažiausiai 15 (penkiolikai) žmonių, pakabos ir
braižymo lenta treneriams.
40.1.4. Dalis rūbinės turi būti skirta higieninėms sanitarinėms patalpoms: tualetui, mažiausiai 3 (trijų)
vietų dušo patalpai, kriauklei.
40.1.5. Rūbinėse turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.
40.1.6. Komandų rūbinėse turi būti teipavimo – masažo stalai. Jei dėl per mažo rūbinės ploto to
neįmanoma padaryti, masažo stalai (-as) turi būti pastatyti (-as) gretimoje patalpoje, šalia
rūbinių.
40.1.7. Rekomenduojama arenose turėti paruoštą papildomą rūbinę, skirtą varžovų komandų
treneriams.
40.1.8. Komandų rūbinės privalo būti saugomos apsaugos darbuotojų.
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40.2. Teisėjų rūbinė
40.2.1. Arenoje privalo būti paruošta atskira rūbinė teisėjams.
40.2.2. Rekomenduojama, kad teisėjų rūbinės plotas būtų mažiausiai 15 (penkiolika) m², jame būtų
įrengtos higieninės – sanitarinės patalpos: tualetas, dušo patalpa, kriauklė.
40.2.3. Teisėjų rūbinėje turi būti suolas ar kėdės mažiausiai 4 (keturiems) žmonėms, pakabos, stalas,
veidrodis.
40.2.4. Prieš kiekvienas rungtynes Klubas privalo teisėjų rūbinėje paruošti 3 (tris) švarius
rankšluosčius teisėjams. Taip pat teisėjų rūbinėje turi būti paruoštas teisėjų apšilimo
inventoriaus komplektas (kilimėliai, gumos ir kt.), kurį pateikia LKL.
40.2.5. Į teisėjų rūbinę gali įeiti tik rungtynių teisėjai, rungtynių inspektorius ir LKL administracijos
darbuotojai. Bet kurie kiti asmenys į teisėjų rūbinę gali įeiti tik leidus vyresniajam rungtynių
teisėjui arba rungtynių inspektoriui.
40.2.6. Minimalūs reikalavimai teisėjų aprūpinimui: rūbinėje turi būti negazuoto geriamo vandens
(ne mažiau, kaip 4 litrai), kavos/arbatos, minimalūs užkandžiai.
40.2.7. Arenoje turi būti paruošta persirengimo patalpa sekretoriato teisėjams.
40.2.8. Teisėjų ir sekretoriato teisėjų rūbinės/persirengimo kambariai turi būti saugomi apsaugos
darbuotojų.
40.3. Komentatorių rūbinė
40.3.1. Arenoje privalo būti paruošta atskira rūbinė komentatoriams.
40.3.2. Rekomenduojama, kad komentatorių rūbinės plotas būtų mažiausiai 9 (devyni) m², jame būtų
įrengtos higieninės – sanitarinės patalpos: tualetas, dušo patalpa, kriauklė.
40.3.3. Komentatorių rūbinėje turi būti suolas ar kėdės mažiausiai 3 (trims) žmonėms, pakabos, stalas,
veidrodis.
40.3.4. Į komentatorių rūbinę gali įeiti tik rungtynių teisėjai, rungtynių inspektorius ir LKL
administracijos darbuotojai.
40.3.5. Minimalūs reikalavimai komentatorių aprūpinimui: rūbinėje turi būti negazuoto geriamo
vandens (ne mažiau, kaip 3 litrai).
40.3.6. Komentatorių rūbinės/persirengimo kambariai turi būti saugomi apsaugos darbuotojų.
40.4. Visos rūbinės turi būti tinkamai vėdinamos ir švarios, rūbinių grindys turi būti neslidžios.
40.5. Visos rūbinės turi būti rakinamos ir atitinkamai saugomos.
40.6. Šeimininkų klubas privalo pasirūpinti rungtynių dalyvių asmeninių daiktų: drabužių, avalynės,
sportinių krepšių apsauga rūbinėse. Klubas – rungtynių šeimininkas neatsako už rūbinėse
paliktus vertingus daiktus.
41.

Medicinos personalas, medicinos kabinetas ir dopingo kontrolės kambarys

41.1. Prieš rungtynes, rungtynių metu ir po rungtynių arenoje nuolatos privalo būti/budėti greitosios
medicininės pagalbos ekipažas (GMP) ir medicinos personalas skubios medicininės pagalbos
suteikimui tiek LKL čempionato (rungtynių) dalyviams, tiek žiūrovams.
41.2. Arenoje privalo būti medicinos kabinetas, turintis visas reikalingas medicinines priemones ir
įrangą (tame tarpe, bet neapsiribojant, defibriliatorių), būtiną pirmajai pagalbai suteikti.
Medicinos kabinetas privalo būti tinkamai apšviestas ir vėdinamas.
41.3. Rekomenduojama, kad arenose būtų paruoštas atskiras kambarys, pritaikytas atlikti dopingo
kontrolės procedūras.
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41.4. Jeigu arenoje nėra numatytas atskiras kambarys dopingo procedūroms, tuomet medicinos
kabinetas gali būti naudojamas ir dopingo kontrolės tikslais.
42.

Žiniasklaida ir žiniasklaidos darbo zonos

42.1. Arenoje turi būti įrengtos darbo vietos žiniasklaidos atstovams/žurnalistams.
42.1.1. Žiniasklaidos atstovams/žurnalistams arenoje turi būti įrengta atskira tribūna arba šalia
aikštės, lygiagrečiai šoninei arba galinei linijai, turi būti pastatyti stalai su kėdėmis mažiausiai
10 (dešimčiai) žurnalistų. Šioje zonoje privalo būti sukurta galimybė pakrauti elektros
prietaisus, taip pat atvestas interneto ryšys arba galimybė naudotis žiniasklaidai prieinamu
bevieliu internetu.
42.1.2. Klubai privalo paruošti spaudos centro patalpą, kuri būtų aprūpinta kokybišku interneto ryšiu
ir kuri po rungtynių būtų naudojama spaudos konferencijų vykdymui.
42.1.3. Jeigu išskirtinais atvejais dėl nenumatytų aplinkybių po rungtynių spaudos konferencija
neorganizuojama, tuomet žurnalistams turi būti sudarytos galimybės bendrauti su žaidėjais ir
treneriais aikštės prieigose.
42.2. Žurnalistai, pateikę galiojančius žiniasklaidos priemonės pažymėjimus, į sporto arenas stebėti
LKL rungtynes įleidžiami nemokamai.
42.3. Jei klubas taiko atskirą akreditavimo sistemą, žurnalistams turi būti suteikiamos klubo
akreditacijų kortelės. Klubo taikoma atskira akreditavimo sistema neturi prieštarauti Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatyme numatytai asmens teisei laisvai rinkti
informaciją ir ją skelbti.
42.4. Žiniasklaidos atstovams, žurnalistams, žiūrovams, klubų darbuotojams ir atstovams bei kitiems
asmenims draudžiama LKL organizuojamose varžybose/rungtynėse rinkti komandų/žaidėjų
statistiką komerciniais tikslais (pvz. tiesiogiai perduoti statistikos duomenis lažybų bendrovėms
ir kt.). LKL klubai rungtynių šeimininkai privalo užtikrinti, kad asmenys, pažeidžiantys šio
punkto reikalavimus, apsaugos darbuotojų pagalba, būtų išprašyti iš arenos.
42.5. Arenoje turi veikti kokybiškas ir ne mažesnės, kaip 40 (keturiasdešimties) MBPS spartos bevielis
interneto ryšys arba atvestas interneto ryšio prievadas prie žiniasklaidos darbo vietų/zonos.
43.

Saugumo reikalavimai

43.1. Bendrieji reikalavimai
43.1.1. Šeimininkų klubas atsako už saugumą ir tvarką arenoje ir jos prieigose
1 (vieną) valandą prieš rungtynes, jų metu ir 1 (vieną) valandą po rungtynių.
43.1.2. Klubai turi sudaryti sutartis su apsaugos tarnybomis, kurios užtikrintų visokeriopų apsaugos
paslaugų suteikimą, palaikytų tvarką ir užkirstų kelią įžūliam žiūrovų elgesiui, agresyviems
veiksmams, grasinimams, įžeidinėjimams bei smurtui žaidėjų, trenerių, komandų atstovų,
sekretoriato teisėjų, LKL darbuotojų, žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu.
43.1.3. Klubas privalo užtikrinti, kad į areną nebūtų įleidžiami žiūrovai, turintys alkoholinių gėrimų,
narkotinių medžiagų, kad į areną nebūtų įnešti ginklai ar daiktai, kurie gali būti naudojami
kaip ginklai, stiprų garsą, sirenas skleidžiantys mechaniniai daiktai (garsą, sirenas
skleidžiantys įrenginiai, garsiniai signalai su oro/dujų balionėliais ar rankine pompa,
vuvuzelos ir pan.), pirotechninės, dūminės priemonės ir medžiagos, keliančios pavojų LKL
dalyvių, žiūrovų saugumui ir/ar gadinantys arenos įrangą, kurių naudojimas nėra suderintas
su priešgaisrinės saugos tarnybomis ir nėra gautas atitinkamų tarnybų leidimas.
43.1.4. Klubas privalo užtikrinti, kad į areną nebūtų įneštos ir LKL rungtynių metu arenoje nebūtų
naudojamos/išskleistos didesnės nei 2,0 x 1,5 m dydžio vėliavos, iš bet kokios medžiagos
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43.1.5.

43.1.6.
43.1.7.

43.1.8.
43.1.9.
43.1.10.
43.1.11.
43.1.12.

pagaminti plakatai ir kitos priemonės, kurios rungtynių metu gali būti panaudotos, kaip
priemonės, apsunkinančios asmenų, sukėlusių ir/ar dalyvavusių, ir/ar nukentėjusių nuo
incidentų, tapatybės identifikavimą. Klubas privalo užtikrinti, kad asmenys LKL rungtynių
metų panaudoję šiame punkte nurodytas neleistinas priemones, saugumo tikslais būtų
išprašyti iš arenos, o esant būtinybei būtų perduoti policijos pareigūnams ir/ar apsaugos
tarnybų darbuotojams.
Išimtis: klubas-rungtynių šeimininkas turi teisę leisti sirgaliams LKL rungtynių metu
naudoti didesnių išmatavimų vėliavas ir/ar iš bet kokios medžiagos pagamintus
plakatus, tačiau sirgaliai iš anksto privalo suderinti su Klubu vėliavų plakatų
dydį/užrašus ir kt., t.y. sirgaliai Klubui iš anksto turi pateikti vėliavų/plakatų tikslius
dydžius, atsiųsti Klubui jų nuotraukas bei gauti Klubo leidimą.
Klubas privalo užtikrinti, kad LKL rungtynių metu arenoje nebūtų naudojamos kaukės, galvos
ir kiti apdangalai ir priemonės, apsunkinančios asmenų tapatybės identifikavimą. Klubas
privalo užtikrinti, kad asmenys LKL rungtynių metų panaudoję kaukes, galvos ir/ar kitus
apdangalus ir priemones, apsunkinančias asmenų tapatybės identifikavimą, saugumo tikslais
būtų išprašyti iš arenos bei perduoti policijos pareigūnams ir/ar apsaugos tarnybų
darbuotojams.
Padidinto susidomėjimo ir/ar padidintos rizikos rungtynių atvejais, klubas privalo užtikrinti
viešosios policijos patrulių budėjimą miesto viešosiose vietose ir arenos išorinėse prieigose.
Klubas privalo pasirūpinti, kad arenos maitinimo taškuose gėrimai būtų pardavinėjami
saugioje žiūrovams ir rungtynių dalyviams taroje, t.y., gėrimai nebus pardavinėjami ne
plastikinėje ar ne popierinėje taroje.
Klubas turi užtikrinti, kad į tribūnas ar aikštės prieigas nebūtų įsinešami gėrimai skardinėje ar
stiklinėje taroje.
Apsaugos darbuotojų, dėvinčių skiriamąją apsaugos tarnybos specialią uniformą, turi būti
tiek, kad jie galėtų efektyviai atlikti savo funkcijas.
Saugumo tikslais arenose privalo būti įrengta ir turi veikti viešojo informavimo sistema.
Atsakomybė už incidentus, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą
tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės sankcijos.
Tiek LKL klubas rungtynių šeimininkas, tiek atvykstantis į rungtynes LKL klubas kartu yra
atsakingi už bet kokio pobūdžio incidentus, kilusius tarp klubų sirgalių ir/ar jų grupių,
neužtikrinant arba nepakankamai užtikrinant rungtynių žiūrovų, komandų aistruolių,
rungtynių dalyvių saugumą ir viešąją tvarką arenoje, jos prieigose prieš rungtynes, jų metu ir
po rungtynių. Atsakomybė ir sankcijos tenka klubui, kurio sirgaliai ir/ar jų grupės pažeidžia
šio punkto reikalavimus.

43.2. Komandų/teisėjų saugumo užtikrinimas
43.2.1. Arenoje turi būti įrengti atskiri įėjimai/išėjimai žaidėjams ir teisėjams taip, kad jie išvengtų
tiesioginio kontakto su žiūrovais ir/arba jiems skirtos patalpos nesisietų su viešomis, bendrojo
naudojimo žiūrovų patalpomis ir įėjimais.
43.2.2. Apsaugos darbuotojai privalo palydėti svečių klubo žaidėjus, trenerius, atstovus bei rungtynių
teisėjus nuo autobuso/automobilio iki rūbinių prieš rungtynes ir nuo rūbinių iki
autobuso/automobilio po rungtynių.
43.2.3. Jeigu varžovų komandos, rungtynių teisėjų ar rungtynių inspektoriaus atvykimo metu
apsaugos darbuotojai dar nebūna pradėję dirbti, LKL klubas rungtynių šeimininkas turi skirti
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43.2.4.

43.2.5.

43.2.6.
43.2.7.

43.2.8.

43.2.9.

43.2.10.

43.2.11.

atstovą, atsakingą už varžovų komandos, teisėjų ir rungtynių inspektoriaus pasitikimą prieš
rungtynes ir išlydėjimą pasibaigus rungtynėms, jeigu apsaugos tarnybos darbuotojai jau būna
baigę darbą.
Apsaugos darbuotojai turi saugoti komandų ir teisėjų rūbinių prieigas, pradedant šias zonas
saugoti dar prieš komandų bei teisėjų atvykimą ir baigti jas prižiūrėti tik komandoms,
teisėjams išvykus iš arenos.
Rekomenduojama arenose naudoti mobilius tunelius, skirtus komandų ir teisėjų
įėjimui/išėjimui į krepšinio aikštę. Jei tokie tuneliai nenaudojami, šeimininkų klubas privalo
pasirūpinti, kad komandas ir teisėjus iki aikštės ir iš jos saugiai lydėtų apsaugos tarnybų
darbuotojai.
Prie kiekvienos komandos suolo turi budėti mažiausiai po 1 (vieną) apsaugos tarnybos
darbuotoją, dėvintį skiriamąją apsaugos tarnybos specialią uniformą.
Klubai privalo pasirūpinti, kad apsaugos darbuotojai užtikrintų varžovų komandos narių,
rungtynių teisėjų ir rungtynių inspektoriaus saugų lydėjimą prieš rungtynes ir išlydėjimą
pasibaigus rungtynėms į/iš aikštės į rūbines.
Klubai privalo pasirūpinti, kad apsaugos darbuotojai saugotų krepšinio aikštės perimetrą bei
užtikrintų, kad be Klubo ir/ar LKL administracijos darbuotojų leidimo, rungtynių metų į
krepšinio aikštę nebūtų leista patekti/įbėgti komandų aistruoliams ir/ar kitiems pašaliniams
asmenims.
Šeimininkų klubas privalo pasirūpinti rungtynių dalyvių asmeninių daiktų: drabužių,
avalynės, sportinių krepšių apsauga rūbinėse. Šeimininkų klubas neatsako už rūbinėse paliktus
vertingus daiktus.
Apie LKL čempionato rungtynėse pastebėtus ir/ar užfiksuotus LKL čempionato vykdymo
nuostatų pažeidimus ir/ar incidentus, susijusius (bet neapsiribojant) su komandų/teisėjų
saugumo (ne) užtikrinimu, nedelsiant privaloma informuoti LKL rungtynių inspektorių –
oficialų LKL atstovą LKL čempionato rungtynėse. LKL rungtynių inspektorius informaciją
apie LKL čempionato vykdymo nuostatų pažeidimus ir/ar incidentus privalo užfiksuoti
oficialioje LKL rungtynių organizavimo (pažeidimų) ataskaitoje.
Jei LKL čempionato rungtynėse yra pažeidžiami LKL čempionato vykdymo nuostatai, LKL
dalyviai apie incidentus ir/ar LKL nuostatų pažeidimus privalo informuoti LKL rungtynių
inspektorių, kad rungtynių inspektorius incidentus ir/ar LKL nuostatų pažeidimus užfiksuotų.

43.3. Žiūrovų saugumas/saugumo užtikrinimas viešosiose, žmonių masinio susibūrimo erdvėse.
Žiūrovų (fanų) nesportiškas ir/ar netinkamas elgesys
43.3.1. Klubas privalo užtikrinti, kad uniformuoti apsaugos darbuotojai užtikrintų žmonių saugumą
prie visų įėjimų į areną, taip pat atitinkantis saugumą užtikrinantis personalas patruliuotų
automobilių bei autobusų parkavimo vietose prieš rungtynes, rungtynių metu ir mažiausiai 60
minučių pasibaigus rungtynėms.
43.3.2. LKL klubai turi dėti visas pastangas, kad LKL klubų organizuotos sirgalių grupės pavyzdingai
elgtųsi, nepažeidinėtų viešosios tvarkos ir saugaus elgesio normų arenose, jų prieigose prieš
rungtynes, jų metų ir po rungtynių.
43.3.3. LKL klubai rungtynių šeimininkai ir atvykstantys į rungtynes LKL klubai yra atsakingi
kiekvienas už savo klubo sirgalių grupės (-ių) elgesį, padarytus bet kokio pobūdžio incidentus,
įvykusius prieš LKL rungtynes, jų metų ir po rungtynių. Už incidentus atsakomybė tenka
klubui, kurio sirgaliai pažeidžia taisykles ir/ar panaudoja neleistinas priemones arba jų elgesys
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43.3.4.

prieštarauja visuotinai priimtoms elgesio normoms, moralės ir pagarbos principams,
bendrosioms viešo elgesio taisyklėms, egzistuojančiomis visuomenėje.
Žiūrovams, žiniasklaidos atstovams, žurnalistams, klubų darbuotojams ir atstovams bei
kitiems asmenims draudžiama LKL organizuojamose varžybose/rungtynėse rinkti
komandų/žaidėjų statistiką komerciniais tikslais (pvz. tiesiogiai perduoti statistikos duomenis
lažybų bendrovėms ir kt.). LKL klubai rungtynių šeimininkai privalo užtikrinti, kad asmenys,
pažeidžiantys šio punkto reikalavimus, apsaugos darbuotojų pagalba, būtų išprašyti iš arenos.

43.4. Krepšinio rungtynėse naudojamų įrenginių, konstrukcijų ir prietaisų sauga bei apsauga
43.4.1. LED reklaminiai stendai turi būti 80-90 cm aukščio. Jie privalo būti pastatyti mažiausiai 2
metrų atstumu nuo žaidimo aikštelės. Siekiant apsaugoti žaidėjus ir rungtynių teisėjus nuo
traumų, šie stendai turi būti tinkamai padengti minkšta apsaugine, 4,8 - 5,5 cm storio danga.
43.4.2. Abejose krepšio stovo pusėse turi būti palikta tuščia – saugi zona. Erdvė tarp krepšio atraminės
konstrukcijos ir sėdimų vietų už galinės aikštės linijos ir/ar LED konstrukcijų turi būti saugi
prabėgimo zona („escape lane“) žaidėjams bei skirta TV operatoriams. Prabėgimo zona turi
būti pažymėta ir būti bent 0,9 m pločio ir 2 m ilgio, TV operatoriaus erdvė turi būti bent 0,5
m pločio, o bendra erdvė bus 1,4 pločio 2 m ilgio. Šios zonos dydis gali būti sumažintas tik iš
anksto suderinus su LKL sporto direktoriumi.

LYGOS RĖMĖJO/
LYGOS LOGOTIPAS

LYGOS RĖMĖJO/
LYGOS LOGOTIPAS

43.4.3.

43.4.4.

Visi kiti rungtynėse naudojami įrenginiai ir konstrukcijos (krepšio stovai, lentos, kubai
elektroninė įranga ir kt.) taip pat turi būti tinkamai apsaugotos, kaip tai yra nustatyta šiuose
nuostatuose ir FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse.
Klubas turi užtikrinti SPS kamerų saugumą bei pasirūpinti, kad apsaugos/arenos darbuotojai
sektų kad žiūrovai nejudintų SPS kamerų ar kitaip netrukdytų įrašui.
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44.

LKL klubų organizuotos sirgalių grupės

44.1. Organizuotų sirgalių grupių saugumas ir elgesio normos
44.1.1. LKL klubai turi dėti visas pastangas, kad LKL klubų organizuotos sirgalių grupės pavyzdingai
elgtųsi, nepažeidinėtų viešosios tvarkos ir saugaus elgesio normų arenose, jų prieigose prieš
rungtynes, jų metų ir po rungtynių.
44.1.2. LKL klubas, rungtynių šeimininkas, yra atsakingas už saugumą ir tvarką arenoje ir jos
prieigose 1 (vieną) valandą prieš rungtynes, jų metu ir 1 (vieną) valandą po rungtynių.
44.1.3. LKL klubų sirgaliams ir sirgalių grupėms LKL rungtynių metu draudžiama naudoti
pirotechninius įrenginius ir naudoti kitas neleistinas priemones arenoje prieš rungtynes, jų
metu ir/ar po rungtynių. Atsakomybė ir sankcijos už LKL klubo sirgalių ir/ar sirgalių grupės
LKL rungtynių metu neleistinų priemonių panaudojimą tenka LKL klubui, kurio sirgaliai
pažeidžia šio punkto reikalavimus.
44.1.4. Tiek LKL klubas rungtynių šeimininkas, tiek atvykstantis į LKL rungtynes klubas kartu yra
atsakingi už bet kokio pobūdžio incidentus, kilusius tarp klubų sirgalių ir/ar jų grupių,
neužtikrinant arba nepakankamai užtikrinant rungtynių žiūrovų, komandų aistruolių,
rungtynių dalyvių saugumą ir viešąją tvarką arenoje, jos prieigose, pirotechninių įrenginių ir
kitų neleistinų priemonių panaudojimą arenoje prieš rungtynes, jų metu ir/ar po rungtynių.
Atsakomybė ir sankcijos už incidentus ir tvarkos pažeidimus tenka klubui, kurio sirgaliai ir/ar
jų grupės pažeidžia šio punkto reikalavimus.
44.1.5. LKL klubų sirgaliams ir sirgalių grupėms LKL rungtynių metu draudžiama skanduoti
skanduotes, kuriose yra necenzūrinių žodžių, draudžiama demonstruoti necenzūrinius gestus,
užrašus, plakatus ir kt. Atsakomybė ir sankcijos už LKL klubo sirgalių grupės LKL rungtynių
metu skanduojamas skanduotes, kuriose yra necenzūrinių žodžių ir/ar necenzūrinių gestų,
užrašų, plakatų ir kt., panaudojimą tenka LKL klubui, kurio sirgaliai pažeidžia šio punkto
reikalavimus.
44.1.6. Atsakomybė ir drausminės sankcijos už incidentus, susijusius su žiūrovų ir sirgalių elgesiu,
tenka Klubui, kurio sirgaliai ir/ar jų grupės sukelia incidentus. Atsakomybė ir drausminės
sankcijos už prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka Klubui
rungtynių šeimininkui.
44.1.7. LKL klubai yra atsakingi už savo klubo sirgalių grupės (-ių) elgesį, padarytus bet kokio
pobūdžio incidentus, pirotechnikos įrenginių ir kitų neleistinų priemonių panaudojimą prieš
LKL rungtynes, jų metų ir/ar po rungtynių. Atsakomybė ir sankcijos už šio punkto
reikalavimų pažeidimus tenka Klubui, kurio sirgaliai ir/ar jų grupės juos pažeidžia.
44.1.8. LKL klubas privalo bendradarbiauti pakviečiant ir sudarant galimybes savo klubo
organizuotos sirgalių grupės nariams, klubo aistruoliams dalyvauti LKL organizuojamuose
renginiuose, projektuose ir/ar akcijose, vaizdo klipų filmavimuose, LKL fotosesijose bei
labdaros akcijose, jei to prašo LKL administracijos darbuotojai.
44.2. Nemokamų vietų suteikimas organizuotoms sirgalių grupėms
44.2.1. Šeimininkų klubas turi numatyti vietas ir organizuotai įleisti iki 20 (dvidešimties) varžovų
komandos sirgalių nemokamai stebėti rungtynes, jei tokį prašymą svečių klubas pateikia likus
ne mažiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms iki rungtynių pradžios.
44.2.2. Svečių klubas privalo atsiųsti priimančiai komandai oficialų savo klubo narių ir atvykstančių
sirgalių sąrašą, likus ne mažiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms iki rungtynių
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44.2.3.

pradžios. Neatsiuntus sąrašo, šeimininkų klubas neprivalo organizuoti atvykstančių sirgalių
įleidimo į areną.
Varžovų komandos atstovams išpildžius 44.2.1. ir 44.2.2. punktuose numatytus reikalavimus,
varžovų komandos sirgaliai pageidaujantys patekti į areną nemokamai stebėti rungtynes,
privalo apsaugos darbuotojams pateikti asmens tapatybę patvirtančius dokumentus.
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VI SKYRIUS
LKL ĮVAIZDIS
45.

LKL įvaizdis

45.1. Bendrosios nuostatos
45.1.1. LKL klubai turi kurti ir vystyti savo teigiamą profesionalaus klubo įvaizdį, skatinti krepšinio
mėgėjų lojalumą, efektyviai bendradarbiauti su savo ir LKL rėmėjais bei aktyviai prisidėti
prie bendro LKL teigiamo įvaizdžio formavimo ir puoselėjimo.
45.1.2. LKL dalyviai privalo elgtis etiškai, susilaikyti nuo bet kokio elgesio, kuris gali daryti žalą
LKL ir LKL klubų reputacijai.
45.1.3. Visi LKL dalyviai savo veikloje privalo susilaikyti nuo veiksmų ir neveikimo, kurie gali
reikšti įstatymų, garbingo žaidimo ir etiško elgesio principų, Lietuvos krepšinio federacijos
patvirtinto Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų nesilaikymą.
45.2. Tarpusavio komunikacija (tarp LKL ir LKL klubų, tarp LKL klubų)
45.2.1. Būtinas geranoriškas klubų atstovų ir LKL administracijos darbuotojų bendradarbiavimas,
savalaikis apsikeitimas informacija ir medžiagos pateikimas. Į bet kokį LKL darbuotojų
paklausimą klubų atstovai turi geranoriškai atsakyti per 24 (dvidešimt keturias) valandas.
45.2.2. Informacija, dokumentai, oficialūs raštai tarp klubų bei tarp klubų ir LKL administracijos
perduodami bet kuriuo vienu iš šių būdų: asmeniškai arba įteikiami šalių nurodytais
elektroninio pašto adresais ir/arba paštu šalių nurodytais adresais. Informacijos perdavimas
bet kuriuo vienu iš nurodytų būdų yra laikomas tinkamu perdavimu.
45.3. LKL, LKL klubų logotipų ir LKL dalyvių atvaizdų naudojimas
45.3.1. Savireklamos ir lygos populiarinimo tikslais LKL turi teisę be jokių apribojimų naudoti LKL
klubų pavadinimus ir logotipus, LKL dalyvių atvaizdus, vardus ir pavardes vaizdinėje,
garsinėje ir spausdintinėje medžiagoje.
45.3.2. LKL taip pat turi teisę naudoti pati ir leisti naudoti savo partneriams LKL klubų pavadinimus,
logotipus, prekės ženklus ir (ar) emblemas, lygos organizuojamose varžybose dalyvaujančių
žaidėjų ir trenerių įvaizdį (įskaitant jų nuotraukas, karikatūras, kitus atvaizdus, vardus,
pavardes, numerius ir kt.) LKL ir (ar) jos partnerių kuriamuose bei vykdomuose
komerciniuose ir nekomerciniuose projektuose, produktuose ir (ar) siūlant paslaugas. LKL ir
(ar) jos įgalioti partneriai gali naudoti nurodytus objektus su šiais projektais, produktais ir (ar)
paslaugomis susijusioje komunikacijoje.
45.3.3. Lyga užtikrina, kad žaidėjų ir/ar trenerių įvaizdis visada bus siejamas su jų klubu, klubo
apranga ir avalyne bei garantuoja, kad viename LKL partnerių vaizdinės komunikacijos
vienete visada bus naudojami bent trijų asmenų, t.y. žaidėjų ir/ar trenerių iš skirtingų klubų
įvaizdžiai.
45.3.4. Visi klubai privalo bendradarbiauti Lietuvos krepšinio lygos organizuojamuose renginiuose,
kampanijose ir reklamose, siekiant populiarinti lygos renginius, produktus ir paslaugas.
45.3.5. Klubai savireklamos ir komunikacijos tikslais privalo naudoti pilną LKL vykdomo
čempionato pavadinimą ir logotipą vaizdo ir garso klipuose, klubo socialiniuose tinkluose,
oficialioje internetinėje svetainėje, klubo spausdintoje medžiagoje bei klubo atributikoje.
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45.4. Dalyvavimas LKL organizuojamuose renginiuose, socialiniuose ir reklaminiuose
projektuose
45.4.1. LKL klubų treneriai privalo dalyvauti metiniame trenerių susitikime, taip pat kituose lygos
renginiuose ir susitikimuose, į kuriuos yra kviečiami oficialiu raštu.
45.4.2. LKL dalyviai – komandų atstovai, privalo dalyvauti LKL organizuojamuose renginiuose ir
projektuose: LKL spaudos konferencijose, LKL sezono atidarymo renginyje, jeigu toks yra
organizuojamas, Karaliaus Mindaugo taurės varžybose ir su šiomis varžybomis susijusiuose
renginiuose, LKL Akademijos inicijuojamose veiklose, projektuose, LKL sezono
apdovanojimų
ceremonijoje, LKL įvaizdinių klipų filmavime, LKL fotosesijose,
socialiniuose ir reklaminiuose projektuose, jei to prašo LKL administracijos darbuotojai.
45.4.3. LKL klubai privalo sudaryti sąlygas komandos nariams dalyvauti LKL atstovų ir LKL
paskirtų asmenų vykdomose „Žiniasklaidos dienose“, t.y. atlikti kiekvieno komandos nario
(žaidėjų, trenerių, administracijos ir t.t.), vilkinčio klubo oficialią žaidybinę aprangą (arba
treneriams, administracijos darbuotojams ir kitiems asmenims vilkint oficialią klubo aprangą)
fotosesiją, vaizdo klipų filmavimą, interviu ir t.t.. „Žiniasklaidos dienos“ vyks 2022 m.
rugsėjo mėn., 3-4 dienas viename ar dviejuose miestuose, pagal iš anksto su LKL klubais
suderintą vietą ir laiką.
45.4.4. LKL dalyviai – komandų atstovai privalo dalyvauti LKL generalinio ir pagrindinių rėmėjų
organizuojamuose reklaminių vaizdo ir garso klipų filmavimuose, savireklamos kampanijose
bei kituose renginiuose, jei tai nesikerta su klubo generalinio ir/ar pagrindinio rėmėjo
interesais ir yra iš anksto suderinta su klubu. Renginių skaičius yra nustatomas bendru klubo
ir LKL susitarimu.
45.4.5. LKL klubai privalo dalyvauti visuose LKL organizuojamuose projektuose ir renginiuose.
Klubas turi paskirti asmenis, atsakingus už konkrečios veiklos sritis ir pateikti jų kontaktus
LKL administracijai iki 2022 m. rugsėjo 13 d.
45.4.6. LKL klubas privalo bendradarbiauti pakviečiant ir sudarant galimybes savo klubo
organizuotos sirgalių grupės nariams, klubo aistruoliams dalyvauti LKL organizuojamuose
renginiuose, projektuose ir/ar akcijose, vaizdo klipų filmavimuose, LKL foto sesijose bei
labdaros akcijose, jei to prašo LKL administracijos darbuotojai.
45.4.7. Jei klubas nepagrįstai prieštarauja dėl savo atstovų dalyvavimo LKL ar LKL generalinio
rėmėjo savireklamos kampanijose bei kituose renginiuose, LKL socialiniuose projektuose
arba pastarieji į juos neatvyksta be pateisinamų priežasčių, klubui taikomos drausminės
sankcijos.
45.5. Interneto svetainė ir socialiniai tinklai
45.5.1. Klubai privalo turėti veikiančią interneto svetainę kurioje būtų nuolat pateikiama aktuali ir
nauja informacija apie klubą, skelbiamos su klubu ir/ar su LKL susijusios naujienos ir t.t.
45.5.2. Klubai savo interneto svetainėse privalo patalpinti nuorodą į oficialią LKL interneto svetainę.
Straipsniuose ir naujienose, minint Lietuvos krepšinio lygą ir/ar LKL, klubai privalo naudoti
oficialų einamojo čempionato pavadinimą.
45.5.3. Be atskiro susitarimo, nekomerciniais tikslais, LKL gali naudoti vaizdinę ir tekstinę
informaciją iš klubų interneto svetainių.
45.5.4. Klubai privalo turėti oficialią paskyrą bent viename socialiniame tinkle („Facebook“ arba
„Instagram“) ir jame aktyviai veikti skelbiant aktualią ir naują informaciją apie klubą bei su
klubu ir/ar su LKL susijusias naujienas.
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46.

Viešieji ryšiai

46.1. Bendrosios nuostatos
46.1.1. Visi LKL dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, žurnalistai, privalo
elgtis etiškai bei savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais,
taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos žmogui principais, teisėto ir etiško elgesio standartais,
gerbti žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę.
46.1.2. LKL dalyviai privalo elgtis etiškai, skelbti tiktai tikslią, tikrą, pagrįstą ir teisingą informaciją
etiška forma. LKL dalyviams draudžiama viešai (spaudos konferencijų metų, socialiniuose
tinkluose ir socialinės medijos kanaluose, interviu, straipsniuose, pasisakymuose ir kt.)
grasinti, įžeidinėti, reikšti nepagarbą ir kritiką kitiems LKL dalyviams, LKL klubams,
žaidėjams, sirgaliams, teisėjams ar Lietuvos krepšinio lygai ir jos darbuotojams. Viešoje
erdvėje, žiniasklaidoje privalo neeskaluoti ir nespręsti temų, kurios gali pakenkti LKL, LKL
klubų įvaizdžiui ir reputacijai.
46.1.3. LKL dalyviams draudžiama viešai grasinti, įžeidinėti, platinti kritiką, konfidencialią ir/arba
tikrovės neatitinkančią informaciją, taip pat informaciją, kuri žemina fizinio ir/ar juridinio
asmens garbę ar orumą, žeidžia juridinio asmens reputaciją arba kenkia LKL ar LKL klubų
interesams ir/arba reputacijai.
46.1.4. Kritika ir/ar pretenzijos dėl LKL dalyvių netinkamo elgesio ir/ar netinkamai atliekamų
pareigų, nekompetentingai atliekamo darbo pirmiausia turi būti pateikiama/išdėstoma LKL
organizacijos viduje, šiuose nuostatuose numatyta tvarka, o ne viešai.
46.1.5. LKL dalyviams, ignoruojantiems arba pažeidžiantiems aukščiau išvardintus reikalavimus,
taikomos drausminės sankcijos.

46.2. LKL klubo atstovas spaudai
46.2.1. Klubai privalo turėti atstovą spaudai, kuris efektyviai bendradarbiautų su LKL administracija,
reguliariai žodžiu ir raštu (elektroniniu paštu) pateiktų naujienas, nuotraukas ar kitą
informaciją apie komandą LKL interneto svetainei bei žiniasklaidos priemonėms.
46.2.2. Klubo atstovo spaudai pareigas gali eiti ir kita administracine veikla užsiimantis asmuo.
46.2.3. Komandos – rungtynių šeimininkės atstovo spaudai pareiga – prieš rungtynes, ilgosios
rungtynių pertraukos metu, iš karto pasibaigus rungtynėms užtikrinti, kad rungtyniavusių
komandų vyr. treneriai, treneriai, žaidėjai ir/ar kiti oficialūs komandų nariai operatyviai
atvyktų į arenoje nurodytą vietą duoti interviu LKL kūrybinei/komunikacijos grupei,
atsakingai už LKL rungtynių transliacijos turinį.
46.2.4. Komandos – rungtynių šeimininkės atstovo spaudai pareiga – pasibaigus rungtynėms
koordinuoti spaudos konferenciją.
46.3. Spaudos konferencijos, žiniasklaidos atstovų patekimas į komandų treniruotes ir rūbines
46.3.1. Komandos privalo užtikrinti, kad prieš rungtynes, ilgosios rungtynių pertraukos metu, iš karto
pasibaigus rungtynėms rungtyniavusių komandų vyr. treneriai, treneriai, žaidėjai ir/ar kiti
oficialūs komandų nariai operatyviai atvyktų į arenoje nurodytą vietą duoti interviu LKL
kūrybinei/komunikacijos grupei, atsakingai už LKL rungtynių transliacijos turinį.
46.3.2. Ne vėliau, kaip po 15 minučių pasibaigus rungtynėms turi prasidėti spaudos konferencija, o
komandų vyriausieji treneriai ir po vieną kiekvienos komandos žaidėją, jeigu jie yra
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46.3.3.

kviečiami, privalo numatytu laiku dalyvauti spaudos konferencijoje, kurią moderuoja
šeimininkų klubo atstovas spaudai.
Į spaudos konferenciją pirmasis ateina svečių komandos treneris ir, jei kviečiamas, vienas
žaidėjas. Po jų – šeimininkų komandos treneris ir žaidėjas.
Jei spaudos konferencijoje svečių komandos vyr. treneris ir/ar žaidėjas kalba ne lietuvių kalba,
šeimininkų komandos atstovas spaudai, moderuojantis spaudos konferenciją, privalo pateikti
vyr. trenerio ir žaidėjo komentarų vertimą į lietuvių kalbą.
Svečių komandos spaudos konferencijos eiga turi būti tokia:
1) svečių komandos žaidėjo pasisakymas (jeigu toks yra kviečiamas);
2) svečių komandos vyr. trenerio pasisakymas;
3) žiniasklaidos klausimai žaidėjui ir treneriui.
Antrieji į spaudos konferenciją atvyksta šeimininkų komandos vyr. treneris ir, jei kviečiamas,
vienas žaidėjas.
Šeimininkų komandos spaudos konferencijos eiga turi būti tokia:
1) šeimininkų komandos žaidėjo pasisakymas (jeigu toks yra kviečiamas);
2) šeimininkų komandos vyr. trenerio pasisakymas;
3) žiniasklaidos klausimai žaidėjui ir treneriui.
Likus dienai iki numatytų LKL rungtynių, klubas privalo leisti LKL TV operatoriui ir
žurnalistui apsilankyti klubo treniruotėje. Klubo atstovai privalo leisti filmuoti treniruotės
pradžią (15 minučių) arba pabaigą (15 minučių). Po treniruotės LKL dalyviai privalo duoti
interviu (jei to yra prašoma) LKL TV atstovams. Šis nuostatų punktas galioja viso sezono
metu.
Pradedant nuo LKL čempionato atkrintamųjų rungtynių, abiejų komandų atstovai privalo
užtikrinti, jog pasibaigus rungtynėms akredituoti žurnalistai būtų įleisti į abiejų komandų
rūbines 5-10 minučių interviu su žaidėjais. Šis nuostatų punktas galioja tik visose atkrintamųjų
varžybų rungtynėse, o reguliariajame sezone likus ne mažiau kaip 3 (trims) dienoms iki
rungtynių LKL administracija raštu informuoja abiejų klubų atstovus apie būtinybę vykdyti šį
nuostatų straipsnį.

46.3.4.

46.3.5.

46.3.6.
46.3.7.

46.3.8.

46.3.9.

46.4. Naujienų skelbimas ir viešinimas
46.4.1. Klubų atstovai (atstovai spaudai) privalo klubo oficialiuose tinkluose (Facebook, Twitter,
Instagram ir kt.) viešinti LKL skelbiamą informaciją susijusią su klubais ir įvairiomis
akcijomis (naujienas, vaizdo reportažus, konkursus, apklausas ir pan.).
46.4.2. Klubas, pasirašęs kontraktą su nauju žaidėju ir/ar treneriu, bendrais įvykių LKL ir LKL
klubuose viešinimo pagrindais, privalo kuo greičiau pateikti šią informaciją LKL
administracijai. Privaloma pateikti naujo klubo nario vardą, pavardę, kontrakto trukmę.
47.

Televizija. Klubų pareigos, susijusios su LKL rungtynių transliavimu

47.1. Oficialaus LKL transliuotojo (toliau OLT) transliuojamų LKL čempionato rungtynių tvarkaraštį
suderina LKL generalinis direktorius ir OLT direktorius arba jo paskirtas OLT darbuotojas.
47.2. Per kiekvienas OLT transliuojamas rungtynes kiekvienam iš rungtynėse dalyvaujančių klubų
neatlygintinai skiriama 30 (trisdešimt ) sekundžių reklaminio laiko klubų rėmėjų reklamai.
47.3. Klubas – rungtynių šeimininkas, privalo savo lėšomis užtikrinti reikiamas OLT darbo sąlygas ir
arenų taikomų filmavimo mokesčių išlaidų padengimą, jeigu tokie mokesčiai yra numatyti.
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47.4. Klubas – rungtynių šeimininkas privalo suteikti prieigą naudoti minimalios 40
(keturiasdešimties) Mbps spartos laidinį interneto ryšį, kuris būtų nenutrūkstamas visos
transliacijos metu, internetinės televizijos transliacijoms.
47.5. Klubas – rungtynių šeimininkas privalo užtikrinti tinkamo pajėgumo elektros įvadą, reikalingą
rungtynių transliacijai.
47.6. Klubų atstovų interviu LKL rungtynių tiesioginių transliacijų metu
47.6.1. Jei rungtynes transliuoja televizija, komandos vyriausias treneris, trenerio asistentas ir/ar
pasirinkti žaidėjai privalo duoti trumpus interviu komentatoriui ar reporteriui prieš rungtynes,
per pertrauką ir pasibaigus rungtynėms.
47.6.2. Prieš OLT tiesiogiai transliuojamas rungtynes, LKL klubai privalo į komandos rūbinę 1-ai
(vienai) minutei įleisti LKL TV operatorių ir žurnalistą.
47.6.3. Po OLT tiesiogiai transliuotų rungtynių, LKL klubai privalo į komandos rūbinę įleisti LKL
TV operatorių ir žurnalistą.
47.6.4. LKL administracija iš anksto informuoja abiejų klubų atstovus apie būtinybę vykdyti nuostatų
47.5.3. punktą.
47.7. Treneriai, žaidėjai, klubų atstovai, likus 2-3 valandoms iki numatytų LKL rungtynių, privalo (jei
to yra prašoma) duoti interviu LKL žiniasklaidos atstovams.
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48.

Reklama

48.1. Reklama krepšinio aikštėje ir jos prieigose talpinama pagal LKL pateiktas LKL logotipo ir LKL
rėmėjų reklamos naudojimo ir išdėstymo taisykles ir jose esančias schemas (Priedas Nr. 3).
48.2. LKL rungtynių metu krepšinio aikštelėje ir jos prieigose bei ant žaidybinių aprangų, aprangos
priedų ir inventoriaus negali būti kitų lygų logotipų, lipdukų ir/ar reklamos, ir/ar reklaminių
stendų.
48.3. OLT transliuojamų rungtynių metu reklaminėje medžiagoje negali būti reklamuojami OLT
konkurentai, pvz.: TV3 grupės kanalai, LRT, LRT radijas, Delfi TV, Go3, Viaplay ir kiti.
48.4. Ant aikštės grindų ir aikštės prieigose
48.4.1. Reklama ant aikštės turi būti patalpinta taip, kad ji būtų ne arčiau, kaip 20 cm iki bet kurių
krepšinio aikštės ribas žyminčių linijų, o aikštės linijos turi būti aiškiai matomos.
48.4.2. Klubo rėmėjų reklamos pozicijų/lipdukų, nukreiptų į TV kameras, skaičius krepšinio aikštėje
neribojamas, tačiau turi būti išsaugota 2 (dviejų) metrų švaros zona tarp LKL reklamos ir
klubo reklamos.
48.4.3. Rekomenduojama pasinaudoti reklaminėmis pozicijomis už aikštelės galinių ir šoninių linijų,
taip mažinant plėvele dengiamą krepšinio aikštelės plotą.
48.4.4. Rekomenduojama klubo rėmėjų reklamos lipdukus, jeigu rėmėjų ženklo stiliaus knyga tokią
galimybę numato, gaminti be fono, taip mažinant plėvele dengiamą krepšinio aikštelės plotą
bei kuriant solidų krepšinio aikštelės parketo vaizdą.
48.4.5. Kita reklama už aikštės ribų neturi užstoti rungtynių dalyviams švieslenčių, laikrodžio, atakos
trukmės laikrodžių.
48.4.6. Vidurinis ginčo apskritimas – generalinio LKL rėmėjo reklamos pozicija. Pozicijos, esančios
abipus aikštės vidurio linijos, įstrižai skirtinguose aikštės kraštuose, lygiagrečiai šoninėms
linijoms – LKL ir LKL rėmėjų reklamos pozicijos. LKL padengia reklamos lipdukų gamybos
ir užklijavimo kaštus. Už reklamos lipdukų priežiūrą, saugojimą ir pakartotinius
užklijavimus/nuklijavimus atsakingi klubai.
48.4.7. Abu baudos aikštelės apskritimai/pusapskritimiai – klubo rėmėjų reklamos pozicijos. Kitos
papildomos pozicijos aikštėje – klubo rėmėjų reklamos pozicijos.
48.4.8. LKL čempionato ir LKL rėmėjų lipdukai, nukreipti į TV kameras, klijuojami abipus aikštės
vidurio linijos, įstrižai skirtinguose aikštės kraštuose, lygiagrečiai šoninėms linijoms (žr.
Priedas Nr. 3). Lipdukų gamybos ir užklijavimo kaštus padengia LKL. Už reklamos lipdukų
priežiūrą, saugojimą ir pakartotinus užklijavimus/nuklijavimus atsakingi klubai.
48.4.9. Klubai iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. privalo LKL pateikti krepšinio aikštelės grindų lipdukų,
tinkamų arenos parketui, techninius reikalavimus gamybai.
48.4.10. LKL čempionato vėliava arenoje kabinama šalia valstybinės, miesto ar klubo vėliavos. LKL
pagamina ir perduoda vėliavas klubams.
48.4.11. Klubai atsakingi, kad LKL ir jos rėmėjų lipdukai būtų kokybiškos būklės, o atsiradus lipdukų
pažeidimams/susidėvėjimui, privalo laiku juos pakeisti naujais.
48.4.12. Už LKL ir LKL rėmėjų lipdukų bei LKL vėliavų priežiūrą, saugojimą ir pakartotinius
užklijavimus/nuklijavimus ar pakabinimus/nukabinimus atsako klubai.
48.5. Ant techninio inventoriaus rungtynių aikštėje
48.5.1. Ant krepšio lentų draudžiama bet kokia, įskaitant ir krepšio lentos bei krepšio
stovo/konstrukcijos gamintojo, reklama.
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48.5.2.

48.5.3.

48.5.4.
48.5.5.

48.5.6.

48.5.7.
48.5.8.
48.5.9.

48.5.10.

48.5.11.
48.5.12.
48.5.13.
48.5.14.

48.5.15.

Ant abiejų krepšio lentų apatiniame kairiajame lentos kampe (žiūrint į krepšio lentą) ir ant
krepšio lanko tvirtinimo prie lentos konstrukcijos turi būti užklijuoti lipdukai su LKL
logotipu. Lipdukus klubams pateikia LKL.
Ant abiejų krepšio lentų apatiniame dešiniajame lentos kampe (žiūrint į krepšio lentą) turi būti
užklijuoti lipdukai su LKL generalinio rėmėjo/rėmėjo/partnerio logotipu. Lipdukus klubams
pateikia LKL.
Ant krepšio lankų, lentų draudžiami kitų lygų logotipų lipdukai/reklama.
Ant abiejų krepšio stovų konstrukcijų minkštos apsauginės dangos leidžiama tik dviejų rėmėjų
reklama, talpinant ją iš priekio (žiūrint iš aikštės pusės) viršutinėje ir apatinėje apsauginės
dangos ploto dalyse. Viršutinėje abiejų krepšių stovų minkštos apsauginės dangos dalyje
leidžiama patalpinti klubo logotipą, kurio dydis negali būti didesnis, kaip 30 cm aukščio ir 30
cm ilgio.
Ant krepšio stovo konstrukcijos viršutinės laikomosios dalies, prie kurios yra pritvirtinta
krepšio lenta, iš abiejų šios konstrukcijos pusių yra leidžiama pritvirtinti po vieną reklaminį
(gali būti LED) stendą, kurio dydis negali būti didesnis, kaip 40 cm aukščio ir 100 cm ilgio.
Ant krepšio stovo konstrukcijos laikomosios dalies turi būti pritvirtinti lipdukai su LKL
generalinio rėmėjo/rėmėjo/partnerio logotipu. Lipdukus klubams pateikia LKL.
Daugiau jokios kitos reklamos, išskyrus krepšio stovo konstrukcijos gamintojo, negali būti
ant krepšių stovų konstrukcijų ir minkštos apsauginės dangos bet kurios dalies.
Leidžiama reklama ant/po švieslentėm, tačiau ši reklama neturi daryti neigiamos įtakos
švieslenčių funkcionalumui atliekant pagrindinę informacijos skelbimo ir rodymo funkciją ir
atitikti visus saugumo kriterijus.
Ant/po atakos trukmės (24 sekundžių) matavimo laikrodžių, iš visų keturių pusių, turi būti
užklijuoti lipdukai su LKL generalinio rėmėjo/rėmėjo/partnerio logotipu. Lipdukus klubams
pateikia LKL.
Tik oficialus LKL kamuolys turi būti naudojama visose LKL rungtynėse.
2022-2023 m. LKL čempionato kamuolys yra „Molten“.
Visos 2022-2023 m. LKL čempionato rungtynės turi būti žaidžiamos „Molten“ kamuoliais.
Rungtynių žaidybinis kamuolys negali būti pažymėtas jokiais papildomais inicialais.
Visų 2022-2023 m. LKL čempionato rungtynių metu (įskaitant komandų apšilimą prieš
rungtynes, rungtynių pertraukas ir kt.) turi būti naudojami „Molten“ firmos vežimėliai ir/arba
krepšiai „Molten“ kamuoliams sudėti/laikyti.
Reklaminės pozicijos ant keitimų kėdžių ir/ar minkštasuolių priklauso išskirtinai klubams.

48.6. LKL, LKL rėmėjų, LKL klubų ir LKL klubų rėmėjų reklama LED reklaminiuose
įrenginiuose
48.6.1. Visose arenose privaloma naudoti standartinius LED reklamos įrenginius (stendus). LED
reklamos įrenginių (stendų) aukštis turi būti 80-90 cm aukščio. Rekomenduojama, kad prie
aikštelės šoninės linijos (A1+A2+A3 pozicijos) LED reklamos įrenginių segmento bendras
ilgis būtų ne mažesnis, kaip 26 metrų ilgio (paliekant 3 m pločio atviras zonas, skirtas prieiti
prie kiekvienos komandos suolo zonos) ir ne didesnis, kaip 28 metrų ilgio (paliekant 2 m
pločio atviras zonas prie kiekvienos komandos suolo zonos). Kiekvieno prie galinių linijų
esančių LED reklaminių įrenginių (B pozicijos) ilgis turi būti ne mažesnis, kaip 6 metrų ilgio.
Tačiau visais atvejais bendras minimalus LED reklamos įrenginių segmento ilgis turi būti ne
mažiau, kaip 32 metrai. Klubai privalo nedelsiant informuoti LKL, jei klubas negali užtikrinti
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LED įrenginių ir/ar įvyksta nepataisomi LED įrenginių techniniai gedimai, kurių neįmanoma
pašalinti iki artimiausių rungtynių.

LYGOS RĖMĖJO/
LYGOS LOGOTIPAS

LYGOS RĖMĖJO/
LYGOS LOGOTIPAS

48.6.2.

48.6.3.

48.6.4.

48.6.5.

48.6.6.

Pagrindinių LKL, LKL rėmėjų, LKL klubų ir LKL klubų rėmėjų reklama privalo būti
demonstruojama šalia aikštės įrengtuose standartiniuose LED reklamos įrenginiuose. LKL,
LKL rėmėjų reklama privalomai demonstruojama per visą įrenginių ilgį.
LKL čempionato rungtynių metu naudojant nestandartinius (taip, kaip nurodyta šių Nuostatų
48.6.1. punkte) vaizdo (LED) ekranus, išskyrus LED ekranus ant krepšio stovo ir kubus,
Klubo ir/ar arenos reklama tokiuose ekranuose turi būti suderinta ir patvirtinta su LKL.
LKL, pagal iš anksto klubų nurodytas technines specifikacijas klipų gamybai, ne vėliau kaip
prieš 2 dienas iki numatytų LKL rungtynių pradžios LKL klubams pateikia pagamintą LKL
rėmėjų reklaminę medžiagą.
LKL ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki numatytų LKL rungtynių pradžios LKL klubams
pateikia tikslią kiekvienam LKL rėmėjui skiriamo reklaminio laiko trukmę ir transliacijos
planą. Bendra LKL rėmėjų reklamos demonstravimo trukmė – nuo 8 iki 10 (nuo aštuonių iki
dešimt) minučių.
Klubai iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. privalo LKL pateikti LED įrenginių techninius
reikalavimus reklaminių klipų gamybai.

48.7. LKL, LKL rėmėjų, LKL klubų ir LKL klubų rėmėjų reklama video kubuose
48.7.1. Visose arenose, kuriose LKL čempionato ir KMT rungtynių metu yra naudojami video kubai,
privalo būti demonstruojama LKL ir LKL rėmėjų reklama.
48.7.2. LKL ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki numatytų LKL/KMT rungtynių pradžios LKL klubams
pateikia tikslią kiekvienam LKL rėmėjui skiriamo reklaminio laiko trukmę ir transliacijos
planą. Bendra LKL rėmėjų reklamos demonstravimo trukmė – mažiausiai 60 sekundžių per
rungtynes.
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48.7.3.

48.7.4.
48.7.5.

LKL, pagal iš anksto klubų nurodytas technines specifikacijas klipų gamybai, ne vėliau kaip
prieš 2 dienas iki numatytų LKL/KMT rungtynių pradžios LKL klubams pateikia pagamintą
LKL rėmėjų reklaminę medžiagą.
Klubai vėliausiai iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. privalo LKL pateikti video kubų techninius
reikalavimus reklaminių klipų gamybai.
Klubai privalo nedelsiant informuoti LKL, jei klubas negali užtikrinti video kubo veikimo
ir/ar įvyksta nepataisomi video kubo techniniai gedimai, kurių neįmanoma pašalinti iki
artimiausių rungtynių.

48.8. LKL suvenyrai, reklaminė LKL ir LKL partnerių, rėmėjų medžiaga, LKL ir LKL
partnerių, rėmėjų reklaminės akcijos
48.8.1. LKL yra vienintelė organizacija, atsakinga už LKL prekių gamybą bei pardavinėjimą.
48.8.2. Klubai privalo bendradarbiauti platinant ir pardavinėjant LKL prekes per LKL rungtynes ir
kitus lygos organizuojamus renginius.
48.8.3. LKL pasilieka teisę naudoti klubų logotipus ir prekinius ženklus ir emblemas, kuriant ir
pardavinėjant prekes.
48.8.4. LKL klubai privalo bendradarbiauti vykdant LKL ir LKL partnerių bei rėmėjų reklamines bei
socialines akcijas/kampanijas arenose ir/ar jų prieigose, esant poreikiui nemokamai suteikiant
reikiamas erdves arenų viduje arba jų prieigose, skiriant žmogiškuosius resursus
(savanoriškais
pagrindais)
šių
akcijų/kampanijų
įgyvendinimui.
48.9. Pakvietimų (kvietimų/bilietų/vietų) suteikimo LKL klubams ir LKL tvarka
48.9.1. Šeimininkų klubas turi numatyti vietas ir organizuotai įleisti iki 20 (dvidešimties) varžovų
komandos sirgalių nemokamai stebėti rungtynes, jei tokį prašymą svečių klubas pateikia likus
ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki rungtynių pradžios.
48.9.2. Nemokamų pakvietimų (kvietimų/bilietų/vietų) ir mokamų bilietų LKL reikmėms suteikimo
tvarka:
a) Klubai privalo nemokamai rezervuoti ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešis) bilietus ar
kvietimus LKL reguliaraus sezono metu ir ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) bilietų LKL
atkrintamųjų rungtynių metu oficialiems LKL partneriams ir/ar rėmėjams.
b) Esant papildomam bilietų poreikiui, klubai Lietuvos krepšinio lygai privalo suteikti ne
mažesnę kaip 30% nuolaidą ne daugiau kaip 100 vnt. papildomų bilietų į kiekvienas LKL
rungtynes.
c) LKL administracija privalo pateikti oficialų prašymą klubui dėl nemokamų
bilietų/kvietimų/vietų skaičiaus poreikio konkrečioms LKL rungtynėms likus ne mažiau
kaip 72 (septyniasdešimt dviem) valandoms iki rungtynių, o klubas pageidaujamus
nemokamus bilietus/kvietimus privalo pateikti Lietuvos krepšinio lygai likus ne mažiau
kaip 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms iki rungtynių.
48.9.3. Klubai privalo leisti patekti į namų rungtynes LKL darbuotojus, LKL teisėjus, inspektorius,
LKL TV komandos narius bei kitą LKL samdomą aptarnaujantį personalą, jeigu jie pateikia
„Betsafe-LKL“ čempionato personalo pažymėjimą. LKL yra atsakinga už pažymėjimų
pagaminimą ir pavyzdžių klubams išankstinį pateikimą. Jeigu LKL nusprendžia negaminti
tokių pažymėjimų, tuomet klubai pateikimui į LKL namų rungtynes tarnybinių funkcijų
vykdymui LKL darbuotojams ir LKL teisėjams bei inspektoriams privalo suteikti
akreditacijas.
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48.10. LKL rungtynių interviu ir spaudos konferencijų kambario įrengimas bei
apipavidalinimas
48.10.1. Spaudos konferencijų kambarys turi būti įrengtas patalpoje, turinčioje kokybišką garso
izoliaciją.
48.10.2. Spaudos konferencijų metu spaudos konferencijų kambaryje turi būti naudojamas klubo
rėmėjų ir LKL rėmėjų tentas. LKL pateikia klubams tokio tento bendrą maketo dizainą
(šabloną), o klubai, suderinę su LKL marketingo vadovu, galutinį reklaminio tento spaudos
maketą ir yra atsakingi už jo pagaminimą. Penkios, LKL nurodytos, pozicijos klubo tente yra
skiriamos LKL ir/ar LKL rėmėjų prekiniams ženklams.
48.10.3. Aikštės prieigose LKL TV rungtynių interviu metu turi būti naudojamas LKL pateiktas
mobilus reklaminis stendas su LKL rėmėjų logotipais. Mobilus LKL rėmėjų stendas privalo
būti naudojamas visų TV rungtynių metu. Už stendo pagaminimą ir pristatymą į areną yra
atsakinga LKL. Klubas yra atsakingas už stendo saugojimą ir tvarkingą jo eksploatavimą.
Klubui stende suteikiamos dvi pozicijos – savivaldybės ir klubo logotipams.
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VII SKYRIUS
TEISĖJAI
49.

LKL teisėjų departamentas

49.1. Už LKL teisėjų ir inspektorių darbo ir veiklos organizavimą yra atsakingas LKL teisėjų
departamentas, sudarytas iš LKL teisėjų direktoriaus ir dviejų (2) teisėjų-ekspertų.
49.2. LKL teisėjų ir inspektorių paskyrimus dirbti LKL rungtynėse atlieka LKL teisėjų departamentas,
o paskyrimų procedūras prižiūri generalinis direktorius Paskyrimai įsigalioja, kai jie paskelbiami
LKL teisėjų paskyrimo sistemoje.
49.3. LKL teisėjų departamentas vykdo LKL teisėjų ir rungtynių inspektorių mokymus prieš sezoną
ir sezono metu.
49.4. LKL teisėjų departamentas atlieka visų LKL rungtynių peržiūrą.
49.5. LKL teisėjų departamentas LKL generaliniam direktoriui ir LKL sporto direktoriui apibendrina
LKL teisėjų ir inspektorių darbą LKL rungtynėse.
49.6. Rungtynių ataskaitos:
a) klubai per 36 val. po rungtynių LKL teisėjų departamentui turi atsiųsti jiems rūpimų
rungtynių epizodų video (daugiausiai iki 7 epizodų), kurių išaiškinimas bus pateiktas kartu
su rungtynių ataskaita;
b) Inspektoriai per 48 val. po rungtynių pateikia LKL teisėjų departamentui rungtynių ataskaitas
bei akcentuotinų epizodų video situacijas.
c) LKL teisėjų departamentas privalo LKL klubams pateikti rungtynių ataskaitas:
- reguliariajame sezone ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo rungtynių pabaigos;
- atkrintamųjų varžybų metu ne vėliau, kaip per 36 valandas nuo Klubo atsiųstų jiems
rūpimų rungtynių epizodų video gavimo dienos.
49.7. LKL teisėjų departamentas skiria drausmines sankcijas LKL teisėjams ir rungtynių
inspektoriams už nekvalifikuotai atliekamą darbą ar kitus nusižengimus, kurios įsigalioja jas
patvirtinus LKL sporto direktoriui.
50.

Reikalavimai teisėjams

50.1. Teisėjai, teikiantys paslaugas LKL, turi būti Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) Teisėjų
asociacijos nariais, išlaikę LKL kasmetiniame priešsezoniniame ir vidurio sezono krepšinio
teisėjų seminaruose fizinius ir teorinius testus.
50.2. Rungtynėse teisėjauja 3 (trys) aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas.
50.3. Teisėjai, sekretoriato teisėjai ir rungtynių inspektorius turi vadovauti rungtynėms pagal FIBA
oficialias krepšinio taisykles, FIBA oficialias krepšinio taisyklių interpretacijas ir neturi teisės jų
keisti.
50.4. Teisėjai, teikiantys paslaugas LKL, negali būti susiję su LKL organizuojamose rungtynėse
aikštėje rungtyniaujančiomis komandomis verslo ir darbo santykiais, negali būti susijęs su šių
komandų nariais, administracijos darbuotojais, valdymo organų nariais giminystės ir svainystės
ryšiais.
50.5. Teisėjams draudžiama dalyvauti renginiuose su šeimininkų ir svečių komandų atstovais prieš
rungtynes ir pasibaigus rungtynėms.
50.6. Teisėjai privalo būti tinkamos sportinės formos.
50.7. Teisėjai LKL organizuojamose rungtynėse privalo dėvėti LKL pateiktą aprangą. Šią aprangą
kitose varžybose leidžiama dėvėti tik gavus LKL generalinio direktoriaus leidimą.
50.8. Ant teisėjų aprangos yra draudžiama bet kokia reklama, išskyrus atvejus, kai reklamos talpinimas
yra suderintas su LKL generaliniu direktoriumi.
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50.9. Teisėjams draudžiama priimti dovanas iš klubų atstovų. Klubų atributika ir suvenyrai su klubo
simbolika nelaikomi dovanomis.
50.10. Rungtynių dieną teisėjams, rungtynių inspektoriams, sekretoriato teisėjams draudžiama vartoti
alkoholinius gėrimus.
50.11. Jei teisėjai, rungtynių inspektoriai nesilaiko LKL nuostatuose keliamų reikalavimų ir/ar FIBA
oficialiose krepšinio taisyklėse priskiriamų pareigų, jiems taikomos drausminės sankcijos.
51.

Teisėjų pareigos

51.1. Rungtynių vyresniojo teisėjo, kitų teisėjų teisės ir pareigos reglamentuotos FIBA oficialiose
krepšinio taisyklėse.
51.2. Prieš rungtynes visi teisėjai turi būti žaidimo aikštėje likus mažiausiai 10 (dešimt) minučių iki
rungtynių pradžios.
51.3. Į rungtynių protokolą turi būti įrašyti tik tie žaidėjai, kurie yra registruojami rungtynėse ir yra
pasiruošę žaisti.
51.4. Rungtynių metu komandos suolo zonoje gali būti daugiausiai 24 (dvidešimt keturi) asmenys,
kuriems yra išduotos LKL licencijos: į rungtynių protokolą įtraukti žaidėjai (daugiausiai 12
(dvylika), komandos treneris, trenerio asistentai, daugiausiai 10 (dešimt) komandos palydovų
(treneriai, gydytojas, masažuotojas, traumuoti žaidėjai, komandos vadybininkai ir kt.).
51.5. Rungtynių vyresnysis teisėjas turi teisę patikrinti asmenų, esančių ant komandos suolo, tapatybę
bei skaičių. Asmenys, neturintys licencijos arba jeigu jų pavardžių nėra LKL sporto direktoriaus
patvirtintame žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų sąraše, privalo palikti komandos suolo
zoną.
51.6. Visos vyresniojo teisėjo pastabos, susijusios su grubiais šių nuostatų ir krepšinio taisyklių
pažeidimais, turi būti užrašytos antroje rungtynių protokolo pusėje.
51.7. Ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos teisėjai privalo užpildyti ir LKL teisėjų
departamentui pateikti savianalizės teisėjų darbo ataskaitas.
51.8. LKL sporto direktoriaus prašymu, vyresnysis teisėjas per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo
rungtynių pabaigos privalo atsiųsti atskirą išsamų pranešimą apie kilusius konfliktus, pastebėtus
krepšinio taisyklių ir LKL nuostatų pažeidimus.
52.

Rungtynių inspektorius

52.1. Rungtynių inspektorius rungtynėse yra oficialus LKL atstovas, kuris bendradarbiauja su aikštės,
sekretoriato teisėjais, klubų atstovais bei stebi, ar laikomasi LKL nuostatų, FIBA oficialių
krepšinio taisyklių.
52.2. LKL Klubas privalo LKL rungtynių inspektoriui paruošti/rezervuoti darbo vietą, kurios vietą
(tribūnose, esant galimybei, už aikštės galinės linijos prie stalo, esant galimybei už aikštės
galinės linijos prie stalo šalia SPS ekrano arba kt.) ne mažiau kaip prieš 24 valandas iki numatytų
rungtynių pradžios paskirtas LKL rungtynių inspektorius pagal savo pageidavimus ir klubo
galimybes iš anksto suderina su klubo atstovu. LKL rungtynių inspektoriaus darbo vieta turi būti
pažymėta užrašu „Rezervuota LKL rungtynių inspektoriui“.
52.3. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms (sugedus švieslentei, rungtynių laikrodžiams, SPS,
sekretoriato darbuotojams nekompetentingai atliekant savo funkcijas ir pan.), rungtynių
inspektorius turi teisę užimti vietą prie sekretoriato teisėjų stalo ir atlikti FIBA oficialiose
krepšinio taisyklėse numatytas rungtynių komisaro funkcijas.
52.4. Rungtynių inspektoriams draudžiama dalyvauti renginiuose su šeimininkų ir svečių klubo
atstovais prieš rungtynes ir pasibaigus rungtynėms.
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52.5. Jei rungtynių inspektorius rungtynėms neskiriamas arba dėl kokių nors priežasčių neatvyksta,
rungtynių inspektoriaus įpareigojimai tenka vyresniajam teisėjui.
52.6. Rungtynių metu komandos suolo zonoje gali būti daugiausiai 24 (dvidešimt keturi) asmenys
kuriems yra išduotos LKL licencijos: į rungtynių protokolą įtraukti žaidėjai (daugiausiai 12
(dvylika), komandos treneris, trenerio asistentai, daugiausiai 10 (dešimt) komandos palydovų
(treneriai, gydytojas, masažuotojas, traumuoti žaidėjai, komandos vadybininkai ir kt.).
52.7. Rungtynių inspektoriaus pareiga patikrinti rungtynėse registruojamų žaidėjų, trenerių bei
komandų palydovų tapatybę, jų dalyvavimo teisėtumą bei patikrintas komandos suolo zonoje
galinčių būti asmenų skaičius. Jei rungtynių inspektoriui nepateikiamos žaidėjo, trenerio ar
komandos palydovo licencijos arba kurio nors iš minėtų asmenų pavardės nėra LKL sporto
direktoriaus patvirtintame žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų sąraše, tuomet tokio asmens
(-ų) negalima registruoti rungtynėse.
52.8. Pasibaigus antrajam rungtynių ketvirčiui, rungtynių inspektorius turi suderinti dalyvaujančių
rungtynėse žiūrovų skaičių su šeimininkų klubo atstovais.
52.9. Rungtynių inspektorius privalo nuskanavus arba nufotografavus oficialų rungtynių protokolą ir
statistikos lapą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos išsiųsti elektroniniu paštu
LKL sporto direktoriui. Oficialaus rungtynių protokolo originalą ir statistikos lapą rungtynių
inspektorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pasibaigusių rungtynių privalo paštu išsiųsti arba
kitais būdais pristatyti į LKL būstinę.
52.10. Jei viena iš komandų pateikia protestą arba kyla konfliktai dėl LKL nuostatų nesilaikymo,
grubiai juos pažeidžiant (dėl komandų ar žiūrovų netinkamo elgesio ir t.t.), rungtynių
inspektorius (arba vyresnysis teisėjas, jeigu jis atlieka ir rungtynių inspektoriaus funkcijas) per
1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos privalo apie tai telefonu pranešti LKL sporto
direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui.
52.11. Jei atliekama dopingo kontrolė, rungtynių inspektorius apie tai turi pažymėti antroje rungtynių
protokolo pusėje.
52.12. Rungtynių inspektorius turi užtikrinti, kad kiekviena komanda gautų po oficialaus rungtynių
protokolo kopiją.
52.13. Ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo reguliariojo sezono rungtynių
pabaigos ir ne vėliau, kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo atkrintamųjų pabaigos
inspektorius privalo elektroniniu paštu LKL sporto direktoriui išsiųsti informaciją dėl LKL
nuostatų pažeidimų (jeigu tokie yra).
52.14. Ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo rungtynių pabaigos, rungtynių inspektorius privalo užpildyti
ir LKL teisėjų direktoriui pateikti inspektoriaus ataskaitą apie teisėjų darbą.
52.14.1. Rungtynių inspektoriaus ataskaitoje pateiktos pastabos turi būti aiškios ir konstruktyvios.
52.14.2. Teisėjų darbas vertinamas pagal prieš sezoną aptartus kriterijus.
52.14.3. Rungtynių inspektorius turi pateikti konkrečias (teigiamas ir/ar neigiamas) pastabas apie
teisėjų darbo kokybę, priimtus sprendimus ir nurodyti konkrečias situacijas bei epizodus
(ketvirčius, sužaistą laiką).
52.14.4. Jei rungtynėse itin grubiai pažeidžiami LKL nuostatai ir/ar FIBA oficialios krepšinio
taisyklės, apie tai taip pat turi būti išsamiai parašyta rungtynių inspektoriaus ataskaitoje.
52.15. Ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo rungtynių pabaigos, rungtynių inspektorius privalo paruošti
ir rungtynėse teisėjavusiems teisėjams skaitmeniniu būdu pateikti pastabas apie teisėjų darbo
kokybę, priimtus sprendimus, pateikti pavyzdžius su konkrečiomis situacijomis ir video
epizodais, kuomet buvo priimti teisingi, klaidingi ir/ar diskutuotini teisėjų sprendimai.
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Rungtynių inspektorius turi pateikti konkrečias (teigiamas ir/ar neigiamas) pastabas apie
teisėjų darbo kokybę, priimtus sprendimus ir nurodyti konkrečias situacijas bei epizodus
(ketvirčius, sužaistą laiką).
52.15.2. Jei rungtynėse itin grubiai pažeidžiami LKL nuostatai ir/ar FIBA oficialios krepšinio
taisyklės, apie tai rungtynių inspektorius taip pat turi išsamiai informuoti rungtynėse
teisėjavusius teisėjus.
52.16. Jei rungtynių inspektoriai nesilaiko LKL nuostatų ir/ar FIBA oficialių krepšinio taisyklių, jiems
taikomos drausminės sankcijos.
52.15.1.

53.

Sekretoriato teisėjai

53.1. Šeimininkų klubas privalo užtikrinti reikiamą sekretoriato teisėjų, turinčių atitinkamą
kvalifikaciją, skaičių.
53.2. Sekretoriato teisėjų sudėtyje privalo būti šie asmenys: sekretorius, sekretoriaus asistentas
(švieslentės operatorius), laikininkas, atakos trukmės operatorius, rungtynių informatorius ir trys
(3) statistikos operatoriai.
53.3. Sekretoriato teisėjai (sekretorius, sekretoriaus asistentas (švieslentės operatorius), laikininkas,
atakos trukmės operatorius ir rungtynių informatorius) bei statistikos operatoriai privalo
dalyvauti kasmetiniame prieš sezoniniame LKL rengiamame seminare. Statistikos operatorių
darbo vietos turi būti įrengtos prie sekretoriato teisėjų stalo.
53.4. Iki rungtynių pradžios likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių, komandų atstovai privalo
pateikti rungtynių sekretoriui komandos licencijas arba LKL sporto direktoriaus patvirtintą
žaidėjų, trenerių bei komandos palydovų sąrašą. Kartu su licencijomis sekretoriui turi būti
pateiktas komandos narių, registruojamų konkrečiose rungtynėse, sąrašas, kuriame turi būti
įrašyta: komandos pavadinimas, rungtynių numeris, trenerių vardai ir pavardės, rungtynėse
dalyvaujančių žaidėjų vardai, pavardės, marškinėlių numeriai ir licencijų numeriai. Sąrašas turi
būti patvirtintas komandos trenerio parašu.
53.5. Rungtynių metu sekretoriato teisėjai, (sekretorius, sekretoriaus asistentas (švieslentės
operatorius), laikininkas, atakos trukmės operatorius, rungtynių informatorius) bei statistikos
operatoriai privalo vilkėti tvarkingą vienodą aprangą (džemperius ir/ar švarkus), kuriuos
sekretoriato teisėjams pateikia LKL.
53.6. Pažeidus LKL nuostatus, nesilaikant FIBA oficialių krepšinio taisyklių ar aplaidžiai ir/ar
nekompetentingai atliekant pareigas, sekretoriato teisėjams, kaip ir kitiems LKL dalyviams, gali
būti taikomos drausminės sankcijos.
54.

Statistikos operatoriai

54.1. Klubas turi užtikrinti, kad su LKL pateikta rungtynių statistikos programa dirbtų kvalifikuoti
asmenys.
54.2. Statistikos operatorių apmokymus ir seminarus organizuoja LKL. Visų LKL klubų statistikos
operatorių dalyvavimas apmokymuose ir seminaruose yra privalomas.
54.3. Po kiekvieno ketvirčio ir pasibaigus rungtynėms statistikos operatoriai turi atspausdinti
rungtynių statistiką ir pateikti ją komandų atstovams ir rungtynių inspektoriui.
54.4. Statistikos operatoriai privalo pildyti statistikos protokolą ir įkelti duomenis į LKL interneto
svetainę laikydamiesi pateiktų instrukcijų.
54.5. Statistikos operatoriams aplaidžiai ir/ar nekompetentingai atliekant pareigas, už klaidas,
vėlavimus, nepilną informaciją ir pan., klubui, samdančiam statistikos operatorius, gali būti
taikomos drausminės sankcijos.
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VIII SKYRIUS
PROTESTO PATEIKIMO TVARKA
55.

Protesto pateikimo tvarka

55.1. LKL čempionate laikomasi FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo
procedūrų.
55.2. Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:
a) sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kurios (-ių) neištaisė
rungtynių teisėjai;
b) sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba nežaistų
rungtynių;
c) žaidėjų, trenerių ir kitų komandos narių registravimo tvarkos pažeidimų.
55.3. Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis tokios
procedūros:
a) rungtynėms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip per 15 minučių nuo rungtynių pabaigos, komandos
kapitonas (CAP) turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių
rezultatą ir pasirašyti protokolo langelyje, vadinamame „Kapitono parašas protesto atveju”;
b) protestuojantis klubas per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos LKL sporto direktoriui
turi įteikti arba atsiųsti el. paštu išsamų protesto tekstą, kuriame būtų nurodyti detalūs
argumentai ir aplinkybės, dėl kurių yra protestuojamas rungtynių rezultatas.
c) tam, kad protestas įsigaliotų ir būtų svarstomas, kartu su šiuo raštišku patvirtinimu,
protestuojantis klubas rungtynių inspektoriui turi pateikti 300 Eur (trijų šimtų eurų) garantinio
įnašo banko pavedimo kopiją arba prašymą nuskaičiuoti atitinkamą sumą nuo klubo depozito
baudų padengimui. Jei protestas patenkinamas, garantinis įnašas grąžinamas.
55.4. Rungtynių inspektorius arba vyresnysis teisėjas privalo per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių
pabaigos informuoti LKL sporto direktorių apie priežastis/aplinkybes, lėmusias protesto
pateikimą.
55.5. Sprendimą dėl protesto patenkinimo ar atmetimo priima LKL drausmės komisija.
55.6. LKL drausmės komisija protestus svarsto ir sprendimus priima kaip pirmoji instancija,
daugiausiai per 3 (tris) kalendorines dienas nuo protesto pateikimo dienos.
55.7. Jeigu protestuojantis klubas nesutinka su LKL drausmės komisijos sprendimu, jis gali teikti
apeliaciją LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai (žr. LKL Nuostatų 56.15. ir 56.16.
punktus).
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IX SKYRIUS
DRAUSMINĖ SISTEMA, SANKCIJOS, BAUDOS UŽ DRAUSMĖS IR NUOSTATŲ
PAŽEIDIMUS
56.

Drausminė sistema

56.1. Drausminės sistemos veikla grindžiama teisingumo, sąžiningumo, protingumo, etiško ir teisėto
elgesio ir lygybės principais bei sąlygomis ir reikalavimais, numatytais šiuose nuostatuose, LKL
įstatuose, LKL valdybos patvirtintuose dokumentuose ir Lietuvos krepšinio federacijos etikos ir
drausmės kodekse (toliau – LKF etikos ir drausmės kodeksas).
56.2. Visi LKL dalyviai savo veikloje privalo susilaikyti nuo veiksmų ar neveikimo, kurie gali reikšti
įstatymų, garbingo žaidimo ir etiško elgesio principų, LKF konferencijos patvirtinto LKF etikos
ir drausmės kodekso reikalavimų nesilaikymą.
56.3. LKL drausminiai organai yra: LKL sporto direktorius ir LKL drausmės komisija.
56.3.1. LKL sporto direktorius yra samdomas LKL administracijos darbuotojas.
56.3.2. LKL drausmės komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos prieš kiekvieno krepšinio sezono
LKL čempionato pradžią einamojo krepšinio sezono laikotarpiui renka ir tvirtina LKL
Valdyba. Renkamas LKL drausmės komisijos narys šios komisijos nariu gali būti neribotą
kadencijų skaičių.
56.4. LKL sporto direktorius pirmąja instancija nagrinėja pažeidimų bylas, LKL nuostatų, kitų LKL
Valdybos patvirtintų reikalavimų ar sutarčių pažeidimus bei skiria LKL nuostatuose numatytas
drausmines sankcijas.
56.5. LKL sporto direktoriaus sprendimai (išskyrus sprendimus minimus straipsnyje 56.12) gali būti
skundžiami LKL dalyvių, kurių atžvilgiu šie sprendimai dėl padarytų drausmės pažeidimų buvo
priimti, LKL drausmės komisijai.
56.6. LKL drausmės komisija pažeidimų bylas dažniausiai nagrinėja antrąja instancija (išskyrus
nuostatų straipsnį 56.13.).
56.7. LKL sporto direktorius gali savo iniciatyva kreiptis į LKL drausmės komisiją, prašydamas
pirmąja instancija pradėti tirti galimą pažeidimą bei skirti atitinkamas sankcijas.
56.8. LKL drausmės komisija gali ir pati savo iniciatyva pradėti tirti LKL nuostatuose numatytų
drausmės pažeidimų atvejus bei skirti atitinkamas sankcijas pirmąja instancija. Tokiu atveju,
LKL drausmės komisijos sprendimai per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos gali būti skundžiami LKL dalyvių, kurių atžvilgiu šie sprendimai dėl padarytų
drausmės pažeidimų buvo priimti, LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai, kuri drausmės
pažeidimų bylas nagrinėja paskutiniąja instancija.
56.9. LKL Drausminiai organai pažeidimus (bylas) dėl dalyvavimo veikose, susijusiose su galimai
sutartomis rungtynėmis/varžybomis, pažeidžiant sąžiningo ir garbingo žaidimo principus ir/ar
„Žaidėjo/trenerio deklaracijos apie teisingą ir atsakingą Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
organizuojamose varžybose“ nuostatas, tiria vadovaudamiesi 2016-05-31 d. LKF konferencijoje
patvirtintomis „Sutartų varžybų tyrimo taisyklėmis“.
56.10. LKL Drausmės komisijos sprendimai įforminami ir LKL dalyviams, kurių atžvilgiu šie
sprendimai dėl padarytų drausmės pažeidimų ir (ar) sprendimai dėl rungtynių protestų
patenkinimo ar atmetimo buvo priimti, pateikiami LKF etikos ir drausmės kodekse nustatyta
tvarka.
56.11. Jei LKL dalyvis, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas dėl padaryto drausmės pažeidimo,
nesutinka su LKL sporto direktoriaus sprendimu, jis gali per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą LKL drausmės komisijai. Už apeliacinio skundo
nagrinėjamą šioje instancijoje klubas sumoka LKL 300 (trijų šimtų) eurų garantinį įnašą,
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56.12.

56.13.

56.14.
56.15.

56.16.

56.17.
56.18.

56.19.

atsiunčia banko pavedimo kopiją arba pateikia prašymą LKL administracijai nuskaičiuoti
atitinkamą sumą nuo klubo depozito. Apeliacinio skundo teikimas sustabdo LKL sporto
direktoriaus priimto sprendimo galiojimą. LKL drausmės komisijai patenkinus apeliacinį
skundą, garantinis įnašas grąžinamas klubui
LKL sporto direktoriaus skirtos drausminės sankcijos už LKL nuostatų pažeidimus, numatytus
LKL nuostatų punktuose 60.1. (išskyrus 60.7. punkte numatytą išimtį), 60.2., 60.3., 60.4., 60.5.,
60.6., 60.8. (Baudos už FIBA oficialių taisyklių pažeidimus); 61.1., 61.2., 61.3., 61.4. (Baudos
už žaidėjų, trenerių registracijos procedūras); 62.1., 62.2., 62.3., 62.4., 62.5., 62.6., 62.7., 62.13.,
62.14., 62.15., 62.16., 62.17., 62.18., 62.19., 62.20, 62.21, 62.22, 62.23. (Baudos už kai kuriuos
pažeidimus, susijusius su LKL rungtynių vykdymu (procedūromis); 63.3. (Baudos už kai kuriuos
trūkumus arenoje LKL rungtynių metu); 66.1., 66.2., 66.3. (Baudos už kai kuriuos
komunikacijos, viešinimo ir reikalavimų įvaizdžiui pažeidimus; 67.1. (Baudos už kai kuriuos
pažeidimus nedalyvaujant LKL organizuojamuose renginiuose), nėra skundžiamos.
Rungtynių protesto pateikimo atveju LKL drausmės komisija protestą svarsto pirmąja instancija.
Esant būtinybei, protestų patenkinimas ar atmetimas turi būti išnagrinėti per trumpiausią
įmanomą laiko intervalą.
LKL drausmės komisijos skiriamos drausminės sankcijos negali viršyti nustatytų ribų.
LKL drausmės komisijos sprendimai, tarp jų ir LKL drausmės komisijos sprendimai dėl
rungtynių protestų patenkinimo ar atmetimo, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo
sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiami LKL dalyvių, kurių atžvilgiu šie sprendimai
dėl padarytų drausmės pažeidimų ir (ar) sprendimai dėl rungtynių protestų patenkinimo ar
atmetimo buvo priimti, LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai LKL etikos ir drausmės
kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Jei LKL dalyvis, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas dėl padaryto drausmės pažeidimo ir (ar)
sprendimas dėl rungtynių protestų patenkinimo ar atmetimo, nesutinka su LKL drausmės
komisijos sprendimu, jis gali per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo
dienos pateikti apeliacinį skundą LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai LKF etikos ir
drausmės kodekse nustatyta tvarka. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą suinteresuota šalis turi
sumokėti LKF etikos ir drausmės kodekse nustatytą garantinį 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų)
mokestį. Mokestis yra mokamas į LKF atsiskaitomąją sąskaitą. Patenkinus apeliacinį skundą,
garantinis mokestis grąžinamas apeliacinį skundą padavusiai šaliai. Apeliacinio skundo
pateikimas LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai sustabdo LKL drausmės komisijos
priimto sprendimo galiojimą.
LKF etikos, drausmės ir apeliacinė komisija pažeidimų bylas nagrinėja paskutiniąja instancija.
LKL drausmės komisija gali savo iniciatyva kreiptis į LKF etikos, drausmės ir apeliacinę
komisiją su prašymu pradėti tirti galimą pažeidimą antrąja instancija. Tokiu atveju LKF etikos,
drausmės ir apeliacinės komisijos priimti sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos ir yra
neskundžiami. LKF etikos, drausmės ir apeliacinė komisija drausmės pažeidimų bylas antrąja ir
apeliacine instancija nagrinėja LKF etikos ir drausmės kodekse numatyta tvarka ir terminais.
Kiekvieno mėnesio pradžioje LKL sporto direktorius privalo informuoti klubus, kokios
nuobaudos ir kuriems klubams LKL buvo skirtos praėjusį mėnesį.

57.
Sankcijos
57.1. Drausminės sankcijos apima krepšinio taisyklių pažeidimus, LKL nuostatų, kitų sutarčių ar
reikalavimų, patvirtintų LKL valdybos, pažeidimus, taip pat – LKF įstatų, LKF etikos ir
drausmės kodekso bei kitų LKF patvirtintų dokumentų, taisyklių ar reikalavimų pažeidimus.
57.2. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi LKL dalyviai.
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57.3. Klubai atsako už visų su jų veikla susijusių asmenų – žaidėjų, trenerių, aptarnaujančio personalo,
gydytojų, masažuotojų, administracijos darbuotojų, atstovų spaudai ir kitų, su asociacijos ar
klubo veikla susijusių, asmenų – prezidento, vice-prezidento, garbės prezidento, valdybos narių,
savininkų ir kt. elgesį ir už jiems paskirtų nuobaudų vykdymą. Jei kyla pagrįstų įtarimų, kad
asmuo veikia kaip klubo atstovas ar su juo susijęs asmuo ir klubas to nepaneigia, toks asmuo
nuostatų tikslais laikomas klubo atstovu ar su juo susijusiu asmeniu.
57.4. Klubai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio
netinkamo elgesio iki rungtynių, rungtynių metu ar po rungtynių. Už žiūrovų nesportišką ar
kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam klubui.
57.5. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių
nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės sankcijos.
57.6. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, asmens geranoriškumą tiriant pažeidimą ir atsakomybę
lengvinančias/sunkinančias aplinkybes, LKL nuostatai numato galimybę LKL dalyviams taikyti
tokias sankcijas:
57.6.1. už pirmąjį pažeidimą LKL sporto direktorius LKL dalyvį gali įspėti (šis punktas
netaikomas LKL nuostatų 60 ir 61 punktuose numatytais atvejais);
57.6.2. už pažeidimą LKL dalyvis gali būti baudžiamas pinigine bauda;
57.6.3. už pažeidimą LKL dalyvis gali būti baudžiamas diskvalifikacija;
57.6.4. už pažeidimą LKL dalyvis gali būti baudžiamas pinigine bauda ir diskvalifikacija;
57.6.5. LKL dalyvis gali būti įpareigotas atlyginti nuostolius kitam LKL dalyviui už sugadintą
turtą.
57.7. Skirdamas sankcijas, LKL sporto direktorius turi atsižvelgti į pažeidimo pobūdį, pakartotinumą,
asmens geranoriškumą tiriant pažeidimą, objektyvias ir subjektyvias priežastis, lengvinančias ir
sunkinančias aplinkybes, į žalą, kurią vienas ar kitas veiksmas ar neveikimas daro LKL, jos
partneriams ir krepšinio įvaizdžiui apskritai.
57.8. Skirdamas sankcijas, LKL sporto direktorius gali remtis rungtynių vaizdo įrašais, LKL dalyvių
pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais per televiziją ar radiją bei kita
informacija.
57.9. LKL sporto direktoriaus skiriamos drausminės sankcijos negali viršyti nustatytų ribų.
58.

Baudų mokėjimo sąlygos

58.1. Piniginės baudos iki 300 Eur (trijų šimtų eurų) turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) dienų nuo
pranešimo apie jų paskyrimą, išskyrus atvejus, kai asmuo teikia apeliaciją LKL drausmės
komisijai ir/arba LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai.
58.2. Didesnės nei 300 (trijų šimtų) eurų baudos turi būti sumokėtos per 30 (trisdešimt) dienų nuo
pranešimo apie jų paskyrimą, išskyrus atvejus, kai asmuo teikia apeliaciją LKL drausmės
komisijai ir/arba LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai.
59.
59.1.

Pažeidimai
LKL nuostatai numato įvairaus pobūdžio sankcijas už tokius pažeidimus:
FIBA oficialių krepšinio taisyklių pažeidimus;
registracijos, žaidėjų, trenerių registracijos procedūras;
pažeidimus, susijusius su LKL rungtynių vykdymu (procedūromis);
trūkumus arenoje LKL rungtynių metu;
saugumo ir/ar apsaugos reikalavimų pažeidimus;
rinkodaros, reklamos reikalavimų, TV interesų pažeidimus;
komunikacijos, viešinimo ir reikalavimų įvaizdžiui pažeidimus;
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60.

nedalyvavimą LKL organizuojamose akcijose, renginiuose, susirinkimuose ir
seminaruose;
drausmės pažeidimus;
veikas, susijusias su nesąžiningais susitarimais, siekiant daryti įtaką rungtynių
rezultatams ir dalyvavimą lažybose.

Baudos už FIBA oficialių krepšinio taisyklių pažeidimus

60.1. Techninė pražanga.
Bauda – 60 Eur (šešiasdešimt eurų).
60.2. Techninė pražanga už vaidybą.
Už pirmą prasižengimą bauda – 100 Eur (vienas eurų). Už kiekvieną kitą prasižengimą
čempionato metu bet kuriose rungtynėse yra dvigubinama. Rungtynių teisėjams akivaizdžiai
klaidingai nubaudus žaidėją už vaidybą, LKL sporto direktorius, gavęs LKL teisėjų direktoriaus
rekomendacijas ir konsultacijas, turi teisę neskirti finansinės baudos.
60.3. Diskvalifikacinė pražanga žaidėjui (kuomet ji paskirta ne už 2 (dvi) nesportines ir/arba 2 (dvi)
technines pražangas).
Bauda – 440 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt eurų). Žaidėjas, nubaustas diskvalifikacine
pražanga (ne už 2 (dvi) nesportines ir/arba 2 (dvi) technines pražangas), negali būti
registruojamas pirmose būsimose komandos rungtynėse LKL čempionate.
60.4. Diskvalifikacinė pražanga treneriui ir/ar komandos palydovui (kuomet ji paskirta ne už 2 (dvi)
technines pražangas „C“ už vyr. trenerio nesportinį elgesį arba ne už 3 (tris) technines pražangas,
iš kurių visos trys paskirtos už komandos suolo personalo nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš jų
paskirta dėl vyr. trenerio nesportinio elgesio („C“).
Bauda – 440 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt eurų). Treneris ir/ar komandos palydovas,
nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 (dvi) technines pražangas „C“ už vyr. trenerio
nesportinį elgesį arba ne už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už komandos
suolo personalo nesportinį elgesį („B“), arba viena iš jų paskirta dėl vyr. trenerio nesportinio
elgesio („C“), negali būti registruojamas pirmose būsimose komandos rungtynėse LKL
čempionate.
60.5. Žaidėjo diskvalifikavimas rungtynėse už 2 (dvi) technines pražangas.
Bauda – 120 Eur (eurų). Žaidėjas diskvalifikuotas už 2 (dvi) technines pražangas gali
rungtyniauti kitose būsimose komandos rungtynėse LKL čempionate.
60.6. Trenerio diskvalifikavimas rungtynėse už 2 (dvi) technines pražangas „C“ už jo paties nesportinį
elgesį arba už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už komandos suolo
personalo nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš jų paskirta dėl jo paties elgesio („C“).
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų). Treneris diskvalifikuotas už 2 (dvi) technines pražangas „C“
už jo paties nesportinį elgesį arba už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už
komandos suolo personalo nesportinį elgesį („B“), arba viena iš jų paskirta dėl jo paties elgesio
(„C“), gali būti registruojamas kitose būsimose komandos rungtynėse LKL čempionate.
60.7. Jeigu treneriui yra paskirta techninė pražanga („C“) dėl jo paties elgesio iš karto po prieš tai
įvykusio klaidingo teisėjo sprendimo, Klubui piniginė bauda yra neskiriama. Šiuo atveju, prieš
priimant sprendimą dėl piniginės baudos skyrimo/neskyrimo, galimai klaidingą teisėjo
sprendimą turi įvertinti LKL teisėjų direktorius ir pateikti LKL sporto direktoriui epizodo
išvadas.
60.8. Žaidėjo, trenerio ar komandos palydovo diskvalifikavimas už komandos suolo zonos palikimą
peštynių metu arba situacijos, galinčios virsti peštynėmis, metu.
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Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) už kiekvieną žaidėją, trenerį ir komandos
palydovą, palikusį komandos suolo zoną. Žaidėjai ir treneriai rungtynėse diskvalifikuoti pagal šį
punktą gali rungtyniauti kitose būsimose komandos rungtynėse LKL čempionate.
61.
Baudos už registracijos, žaidėjų, trenerių registracijos procedūras
61.1. Klubas vėluoja Lietuvos krepšinio lygai pateikti dokumentus arba pateikia neteisingus
(apgaulingus) duomenis tuo pažeisdamas LKL nuostatų 5.6. punktą bei LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarką.
Klubui skiriama nuo 200 Eur (dviejų šimtų eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančių eurų) bauda.
61.2. Klubas papildomai registruoja žaidėjus nuo 2022 m. spalio 8 d. iki 2023 m. vasario 10 d.
Bauda – už kiekvieną žaidėją mokama LKL po 60 Eur (šešiasdešimt eurų) (išskyrus straipsnį
6.2.3. d) ir 6.7.5.).
61.3. Klubas registruoja žaidėjus nuo 2023 m. vasario 20 d. iki 2023 m. balandžio 22 d. (papildomai
galima registruoti tik 3 (tris) žaidėjus).
Bauda – už pirmą žaidėją 600 Eur (šeši šimtai eurų), už antrą žaidėją – 1200 Eur (vienas
tūkstantis du šimtai eurų), už trečią žaidėją – 1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų).
61.4. Klubas papildomai registruoja trenerį po 2023 m. balandžio 22 d.
Bauda – už kiekvieną trenerį mokama po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų).
61.5. Komandos paraiškoje yra mažiau, nei 12 (dvylika) žaidėjų (Nuostatų 6.7.2. punkto reikalavimų
pažeidimas).
Bauda – už kiekvieną žaidėją mokama po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų).
61.6. Komanda rungtynėse registruoja mažiau, nei 10 (dešimt) aikštėje pasiruošusius žaisti žaidėjus
(Nuostatų 6.7.4. punkto reikalavimų pažeidimas).
Bauda – 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų).
62.
Baudos už pažeidimus, susijusius su LKL rungtynių vykdymu (procedūromis)
62.1. Klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką likus mažiau kaip 30 (trisdešimt), bet
ne mažiau, kaip 7 (septynioms) dienoms iki LKL čempionato tvarkaraštyje numatytų rungtynių,
kurių datą/laiką prašoma pakeisti, dienos.
Bauda – 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų).
62.2. Klubas pageidauja pakeisti LKL rungtynių datą ir/ar laiką likus mažiau kaip 7 (septynioms)
dienoms iki LKL čempionato tvarkaraštyje numatytų rungtynių, kurių datą/laiką prašoma
pakeisti, dienos.
Bauda – 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų).
62.3. Nepakankamas sekretoriato teisėjų skaičius (mažiau nei 5 (penki) asmenys).
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
62.4. LKL rungtynes aptarnauja nelicencijuoti sekretoriato teisėjai.
Bauda – 50 Eur (penkiasdešimt eurų) už kiekvieną nelicencijuotą teisėją per kiekvienas LKL
čempionato rungtynes.
62.5. Nekokybiškas, nekompetentingas LKL rungtynes aptarnaujančio sekretoriato teisėjų darbas.
Bauda – nuo 50 Eur (penkiasdešimties) eurų iki 500 (penkių šimtų) eurų.
62.6. Prie sekretoriato stalo sėdi tam teisės neturintys asmenys.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties) eurų iki 300 (trijų šimtų) eurų.
62.7. Neteisingas rungtynių arba statistikos protokolo užpildymas, nepilnai arba nesilaikant instrukcijų
įkelta statistika į LKL interneto svetainę.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų
šimtų eurų).
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62.8. Techniniai trūkumai prie sekretoriato stalo ar rungtynes aptarnaujančioje techninėje įrangoje, ši
įranga neveikia arba veikia nekokybiškai ir/ar nestabiliai.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų
šimtų eurų).
62.9. Pažeisti minimalūs reikalavimai teisėjų aprūpinimui (37.2.5. punkto pažeidimas).
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
62.10. Šeimininkų komanda prieš rungtynes varžovų komandai nepateikia arba pateikia per mažai
negazuoto geriamo vandens.
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
62.11. Šeimininkų komanda nepasirūpina, kad arenoje būtų paruoštas ledas varžovų komandos ir teisėjų
minimalių poreikių užtikrinimui.
Bauda – 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
62.12. Komandos atstovas nepateikia visų reikiamų dokumentų rungtynių sekretoriui, likus ne mažiau
kaip 60 (šešiasdešimčiai) minučių iki rungtynių pradžios.
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
62.13. Žaidėjai rungtynėse vilki ne tais numeriais pažymėtus žaidybinius marškinėlius, kaip nurodyta
oficialioje klubo paraiškoje.
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
62.14. Komanda LKL rungtynėse užregistruoja daugiau kaip 5 (penkis) žaidėjus (arba daugiau kaip 6
(šešis) žaidėjus, jei ji sumokėjusi mokestį LKF už 6 (šešto) žaidėjo registravimą) ne Lietuvos
Respublikos piliečius.
Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis) ir nuostatus
pažeidusi komanda baudžiama 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) bauda.
Jei ta pati komanda pakartotinai pažeidžia žaidėjų registravimo rungtynėse tvarką, varžovų
komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis), nuostatus pažeidusi komanda
baudžiama 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda ir LKL valdybai nusprendus, komanda gali
būti diskvalifikuota iš LKL čempionato iki jo pabaigos.
62.15. Komanda LKL rungtynėse užregistruoja žaidėją (-us), kuriam nebuvo išduota LKL žaidėjo
licencija ir/arba šis žaidėjas nebuvo įtrauktas į LKL sporto direktoriaus patvirtintą žaidėjų,
trenerių bei komandos palydovų sąrašą.
Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis) ir nuostatus
pažeidusi komanda baudžiama 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) bauda.
Jei ta pati komanda pakartotinai pažeidžia žaidėjų registravimo rungtynėse tvarką, varžovų
komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis), nuostatus pažeidusi komanda
baudžiama 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda ir LKL valdybai nusprendus, komanda gali
būti diskvalifikuota iš LKL čempionato iki jo pabaigos.
62.16. Komanda pažeidžia LKL žaidėjų registravimo rungtynėse tvarką, rungtynėse užregistruodama
daugiau žaidėjų negu yra leidžiama, vienu metu galinčių turėti dviejų lygų licencijas.
Bauda – nuostatus pažeidusi komanda baudžiama 500 Eur (penkių šimtų eurų) bauda. Komanda,
pažeidusi šį nuostatų punktą, privalo tęsti ir pabaigti rungtynes, tačiau jai atsisakius tęsti ir
pabaigti rungtynes – bauda 10000 Eur.
62.17. Komandos nesilaiko pagrindinės/rezervinės aprangos dėvėjimo taisyklės.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
62.18. Žaidėjų aprangos neatitinka LKL nuostatų reikalavimų ir/arba žaidėjai komandų pristatymo metu
į aikštelę įbėga su nevienoda apranga ir kt.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
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62.19. Žaidėjų aprangų priedai ir kineziologiniai/sportiniai teipai neatitinka LKL nuostatų 17.3. punkto
reikalavimų.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.20. Žaidėjų kojinės neatitinka LKL nuostatų 17.17. punkto reikalavimų.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.21. Žaidėjų avalynė neatitinka LKL nuostatų 17.18. punkto reikalavimų.
Bauda –150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.22. Komandų trenerių, jų asistentų, komandos palydovų ir/arba atsarginių žaidėjų apranga neatitinka
LKL nuostatų 19 punkto reikalavimų.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.23. Ant žaidėjų aprangų (marškinėlių) nepažymėtas LKL logotipas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) iki 300 Eur (trijų šimtų eurų).
62.24. Komandų pristatymo metu, su komandos - rungtynių šeimininkės leidimu, panaudojamos
neleistinos priemonės, tame tarpe, bet neapsiribojant, nesertifikuoti pirotechniniai įrenginiai,
dūminiai įrenginiai (net jei jie turi sertifikatus), o dūmai neišsisklaido per 3 (tris) minutes
(Nuostatų 20.6. punkto pažeidimas). Komanda - rungtynių šeimininkė neužtikrino, kad komandų
pristatyme naudojamos priemonės nepakenktų TV bei internetinės transliacijos vaizdo kokybei.
Bauda – nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
62.25. Po komandų pristatymo, likus mažiausiai 3 (trims) minutėms iki oficialios rungtynių pradžios,
aikštės apšvietimas neveikia pilnu pajėgumu.
Bauda - nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų).
62.26. Prieš LKL čempionato rungtynes negrojamas/neatliekamas Lietuvos Respublikos himnas.
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų).
Pasikartojus pažeidimui, skiriama dvigubai didesnė bauda.
62.27. Prieš rungtynes negrojamas LKL himnas ir/arba po rungtynių finalinės sirenos negrojamas LKL
himnas arba klubo himnas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) iki 300 Eur (trijų šimtų eurų).
62.28. Arenoje nėra LKL vėliavos.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) iki 300 Eur (trijų šimtų eurų).
62.29. Klubas neturi šokėjų ir/arba pramoginės grupės LKL čempionato rungtynių metu.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.30. Rungtynių metu arenoje įrengtame vaizdo ekrane/kube rodomi rungtynių epizodų pakartojimai,
pažeidžiant 33.6.1, 33.6.1.1 ir 33.6.1.2. numatytas sąlygas.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
62.31. Rungtynių informatorius neprofesionaliai atlieka savo darbą, pažeisdamas „Oficialaus rungtynių
informatoriaus darbo instrukcijas“ per įgarsinimo sistemą, esant žaidžiamam kamuoliui, skatina ir
audrina žiūrovus, ir/arba klubo atstovas arenoje per garsiakalbius arba mikrofoną skatina ir audrina
žiūrovus, kai kamuolys yra žaidžiamas. Muzika per garsiakalbius ir/arba gyvai rungtynių metu
skamba tuo metu, kai kamuolys yra žaidžiamas.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų). Pasikartojus pažeidimui, skiriama dvigubai
didesnė bauda.
62.32. Klubas neparuošia patalpos spaudos konferencijų vykdymui arba patalpa spaudos konferencijų
vykdymui neįrengta taip, kaip tai yra numatyta LKL nuostatuose.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
62.33. Vyr. trenerio ir/ar žaidėjo vėlavimas atvykti į spaudos konferenciją, pažeidžiant Nuostatų 46.3.2.
punkto reikalavimus.
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62.34.

62.35.

62.36.

62.37.

62.38.

62.39.

62.40.

62.41.

62.42.

63.

Bauda – 200 Eur (du šimtai eurų).
Klubas nepateikia vyr. trenerio ir/ar žaidėjo pasisakymų spaudos konferencijoje vertimo į lietuvių
kalbą.
Bauda – 200 Eur (du šimtai eurų).
Vyr. trenerio ir/ar žaidėjo atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas dalyvauti spaudos
konferencijose ir/ar duoti interviu OLT tiesioginiuose reportažuose iš rungtynių.
Bauda – 500 Eur (penki šimtai eurų).
Jei rungtynes transliuoja televizija ir jų metu rengiami tiesioginiai TV reportažai iš arenos,
komandos vyriausiasis treneris, trenerio asistentas arba pasirinkti žaidėjai neduoda trumpų interviu
komentatoriui ar reporteriui arba paprašyti atsisako duoti interviu LKL žiniasklaidos atstovams.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1000 Eur (vienos tūkstančio eurų).
Klubas nesudaro galimybių žurnalistams, LKL TV operatoriui ir žurnalistui imti interviu su
žaidėjais rūbinėse prieš ir po rungtynių, pasibaigus rungtynėms, komandų treniruotėse.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į rungtynes.
Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis). Nuostatus
pažeidusi komanda baudžiama 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda ir ji privalo atlyginti LKL
bei varžovų klubo patirtus nuostolius.
LKL valdybai nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iš LKL čempionato iki čempionato
pabaigos.
Komanda į aikštę įeina žaisti pavėlavusi daugiau kaip 15 (penkiolika) minučių (išskyrus atvejus,
kuomet vėluojama dėl nuo komandos nepriklausančių aplinkybių).
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
Komanda rungtynių metu palieka aikštę, ignoruoja vyresniojo teisėjo raginimą žaisti, savo
elgesiu trukdo tęsti rungtynes.
Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis). Nuostatus
pažeidusi komanda baudžiama 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda.
Jei ta pati komanda pakartoja pažeidimą, varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0
(dvidešimt : nulis), nuostatus pažeidusi komanda baudžiama 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų)
bauda ir, LKL valdybai nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iš LKL čempionato iki
čempionato pabaigos.
Klubas nesuteikia pagrindinės arba rezervinės arenos treniruotėms svečių komandai, atvykusiai
į čempionato rungtynes jų išvakarėse, jeigu svečių komandos raštiškas prašymas treniruotėms
buvo išsiųstas šeimininkų klubui, likus ne mažiau kaip 72 (septyniasdešimt dvejoms) valandoms
iki rungtynių pradžios.
Bauda – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų.
Rungtynių metu komandos suolo zonoje yra neregistruoti asmenys, t.y. asmenys, nesantys LKL
sporto direktoriaus komandos patvirtintame žaidėjų bei komandų narių sąraše.
Bauda - 200 Eur (du šimtai eurų).
Baudos už trūkumus arenoje LKL rungtynių metu

63.1. Klubas nepašalina arenos trūkumų arba ignoruoja LKL nuostatuose patvirtintus reikalavimus
arenai.
Bauda – nuo 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų iki 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų)
eurų.
63.2. Neįrengta arba neveikia viešojo informavimo sistema.
Bauda – 500 Eur (penki šimtai eurų).
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63.3. Statistikos operatorių darbo vietoje neįrengtas/netinkamai įrengtas ir/ar naudojimui neparuoštas
atsarginis internetinio ryšio kanalas (mobilus internetas ar pan.), kuris sutrikus pagrindiniam
internetinio ryšio kanalui galėtų būtų nedelsiant naudojamas sklandžiam statistikos duomenų
perdavimui.
Bauda – 300 (trys šimtai) eurų.
63.4. Klubas nesuteikia prieigos naudoti minimalios būtinos spartos interneto ryšį internetinėms
televizijų transliacijoms.
Bauda – 300 (trys šimtai) eurų.
64.
Baudos už saugumo ir/ar apsaugos reikalavimų pažeidimus
64.1. Šeimininkų klubo atstovas, atsakingas už svečių komandos, teisėjų ir inspektoriaus atvykimą ir
išvykimą, neatlieka savo funkcijų, netinkamai jas atlieka arba tokio atstovo iš viso nėra.
Bauda – nuo 100 Eur (vieno šimto eurų) iki 300 Eur (trijų šimtų eurų).
64.2. Apsaugos darbuotojų nebuvimas ar priemonių, reikalingų palaikyti viešąją tvarką arenoje ir jos
prieigose 1 (vieną) valandą prieš rungtynes, jų metu bei 1 (vieną) valandą po rungtynių,
nebuvimas ar nepanaudojimas.
Bauda – nuo 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
64.3. Nepakankamas apsaugos tarnybų darbuotojų skaičius arenoje ir jos prieigose
1 (vieną) valandą prieš rungtynes, jų metu ir 1 (vieną) valandą po rungtynių, tokiu būdu
neefektyviai atliekant savo funkcijas.
Bauda – nuo 600 Eur (šešių šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
64.4. LKL dalyvių ir žiūrovų saugumo neužtikrinimas.
Bauda klubams – nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų).
64.5. Pirotechnikos ir/ar dūminių įrenginių, keliančių pavojų žiūrovų saugumui ir/ar gadinančių arenos
įrangą, kurių naudojimas nėra suderintas su priešgaisrinės saugos tarnybomis ir nėra gautas
atitinkamų tarnybų leidimas, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai,
panaudojimas arenose prieš rungtynes, jų metu ir/ar po rungtynių.
Bauda klubams, kurių sirgaliai ir/ar jų grupės pažeidžia Nuostatų 44.1.3., 44.1.6., 44.1.7. punktų
reikalavimus – nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų).
64.6. LKL rungtynių metu arenoje neleistinai naudojamos/išskleidžiamos didesnės
nei 2,0 x 1,5 m dydžio vėliavos, iš bet kokios medžiagos pagaminti plakatai ir kitos priemonės,
kurios rungtynių metu gali būti panaudotos, kaip priemonės, apsunkinančios asmenų tapatybės
identifikavimą.
Bauda – asmenys, LKL rungtynių metų panaudoję šiame punkte nurodytas neleistinas
priemones, saugumo tikslais privalo būti išprašyti iš arenos, o esant būtinybei turi būti perduoti
policijos pareigūnams ir/ar apsaugos tarnybų darbuotojams.
Bauda klubui, kurio sirgaliai ir/ar jų grupės pažeidžia šio punkto reikalavimus – nuo 300 Eur
(trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
64.7. LKL rungtynių metu arenoje neleistinai naudojamos kaukės, galvos ir kiti apdangalai ir
priemonės, apsunkinančios asmenų tapatybės identifikavimą.
Bauda – asmenys, LKL rungtynių metų panaudoję šiame punkte nurodytas neleistinas
priemones, saugumo tikslais privalo būti išprašyti iš arenos bei perduoti policijos pareigūnams
ir/ar apsaugos tarnybų darbuotojams.
Bauda klubui, kurio sirgaliai ir/ar jų grupės pažeidžia šio punkto reikalavimus – nuo 600 Eur
(šešių šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
64.8. Neužtikrinamas varžovų komandos narių, rungtynių teisėjų ir rungtynių inspektoriaus saugus
lydėjimas prieš rungtynes ir išlydėjimą pasibaigus rungtynėms į/iš aikštės į rūbines.
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64.9.

64.10.

64.11.
64.12.

64.13.

64.14.

64.15.

64.16.

64.17.

64.18.

Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
Apsaugos tarnybų darbuotojai nesaugo komandų ir teisėjų rūbinių prieigų, pradedant šias zonas
saugoti dar prieš komandų bei teisėjų atvykimą ir baigiant jas prižiūrėti tik komandoms,
teisėjams išvykus iš arenos.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
Prie kiekvienos komandos suolo nėra mažiausiai po 1 (vieną) budintį apsaugos tarnybos
darbuotoją, dėvintį skiriamąją apsaugos tarnybos specialią uniformą.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
Įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams, mėtymas į aikštę.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
Įvairių kietų daiktų, galinčių fiziškai sužaloti ir trukdančių rungtynių dalyviams, mėtymas į
aikštę.
Bauda – nuo 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
Pasikartojus pažeidimui, klubas baudžiamas pinigine bauda ir kitas namų rungtynes turi žaisti be
žiūrovų.
Įžūlus žiūrovų elgesys, agresyvūs veiksmai, grasinimai, įžeidinėjimai ar smurtas žaidėjų,
trenerių, komandų atstovų, teisėjų, sekretoriato darbuotojų, LKL, LKF darbuotojų, kitų žiūrovų
ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu.
Bauda – nuo 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų)
ir klubas gali būti baudžiamas nuo 1 (vienerių) iki 3 (trejų) rungtynių be žiūrovų bauda.
Klubai nepasirūpina, kad apsaugos darbuotojai efektyviai saugotų krepšinio aikštės perimetrą
bei neužtikrina, kad be Klubo ir/ar LKL administracijos darbuotojų leidimo rungtynių metų į
krepšinio aikštę nebūtų leista patekti/įbėgti komandų aistruoliams (žiūrovų įsiveržimas į
krepšinio aikštę) ir/ar kitiems pašaliniams asmenims.
Bauda – nuo 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų)
ir klubas gali būti baudžiamas 1 (vienerių) rungtynių be žiūrovų bauda.
Žiūrovų įsiveržimas į krepšinio aikštę, smurtas prieš rungtynių dalyvius, dėl kurių rungtynės
nutraukiamos.
Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis) ir šeimininkų
klubas baudžiamas 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda bei kitas namų rungtynes turi žaisti
be žiūrovų.
Pasikartojus neleistiniems žiūrovų veiksmams klubo namų rungtynėse, dėl kurių rungtynės
nutraukiamos, varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt : nulis),
prasižengęs klubas baudžiamas 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda ir, LKL valdybos
sprendimu, klubo komanda gali būti diskvalifikuojama iš LKL čempionato iki einamojo
krepšinio sezono pabaigos.
LKL klubai (jų vadovai, darbuotojai, atstovai) deda nepakankamas pastangas arba visai
nesistengia, kad LKL klubų organizuotos sirgalių grupės pavyzdingai elgtųsi, nepažeidinėtų
viešosios tvarkos ir saugaus elgesio normų arenose, jų prieigose prieš rungtynes, jų metų ir po
rungtynių.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
LKL klubų atsakomybė už savo klubo sirgalių grupės (-ių) elgesį, padarytus bet kokio pobūdžio
incidentus, įvykusius prieš LKL rungtynes, jų metų ir po rungtynių.
Bauda – LKL klubas privalo atlyginti savo klubo sirgalių grupės (ių) prieš rungtynes, rungtynių
metu ir/ar po rungtynių arenos prieigose ir/ar pačioje padarytus nuostolius varžovų klubui.
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64.19. Netinkamas, saugos reikalavimus (43.4.1. punktas) pažeidžiantis LED reklaminių skydų
pastatymas, įrengimas ir/ar naudojimas.
Bauda – 600 Eur (šeši šimtai eurų).
64.20. Kitų rungtynėse naudojamų įrenginių ir konstrukcijų (krepšio stovai, lentos, kubai elektroninė
įranga ir kt.) netinkama apsauga (43.4.3. punktas), pažeidžianti LKL nuostatuose ir FIBA
oficialiose krepšinio taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Bauda – 600 Eur (šeši šimtai eurų).
64.21. Arenų maitinimo taškuose gėrimai pardavinėjami ne plastikinėje ar popierinėje taroje.
Bauda – 600 Eur (šeši šimtai eurų).
64.22. Į tribūnas ar aikštės prieigas įsinešami gėrimai skardinėje ar stiklinėje taroje.
Bauda – nuo 600 Eur (šešių šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
64.23. Įžeidžiančių, rasistinių, tiesiogiai ar netiesiogiai smurtą provokuojančių iškabų, plakatų,
atvaizdų, simbolių ar tekstų viešas demonstravimas.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
64.24. LKL klubų sirgalių grupių neleistinas skanduočių, kuriose yra necenzūrinių žodžių skandavimas,
draudžiamas necenzūrinių gestų, užrašų, plakatų ir kt. demonstravimas prieš, po ir/ar LKL
rungtynių metu.
Bauda – nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) skiriama LKL
klubui, kurio sirgaliai pažeidžia numatytus reikalavimus.
65.

Baudos už rinkodaros, reklamos, TV interesų pažeidimus

65.1. LKL rungtynių metu krepšinio arenoje neleistinai naudojami kitų lygų lipdukai, reklaminiai
stendai ir/ar nepanaudojamas bent vienas LKL/LKL rėmėjo lipdukas.
Bauda – 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų).
65.2. LKL rungtynių metu ant žaidėjų aprangų, aprangos priedų ir inventoriaus neleistinai naudojami
kitų lygų reklama/lipdukai.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
65.3. Aikštėje ir aplink ją netransliuojama LKL rėmėjų reklama arba nesilaikoma LKL pateikto
reklamos transliacijos plano LED įrenginiuose.
Bauda – nuo 1000 Eur (vieno tūkstančių eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
65.4. LKL rungtynės žaidžiamos ne su lygos patvirtintais oficialiais „Molten“ kamuoliais, pažeidžiant
Nuostatų 16.3. punkto reikalavimus.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
65.5. Šeimininkų komanda abiejų komandų apšilimui prieš rungtynes ir per ilgąją rungtynių pertrauką
nepateikia mažiausiai dvylikos (12) krepšinio kamuolių, t.y. mažiausiai po 6 vnt. kiekvienai
komanda arba naudojami kamuoliai, pažeidžiant Nuostatų 16.5. punkto reikalavimus.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
65.6. Naudojami ne „Molten“ firmos vežimėliai ir/arba krepšiai „Molten“ kamuoliams sudėti/laikyti.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
65.7. Rungtynių metu sekretoriato teisėjai nedėvi oficialių LKL sekretoriato teisėjų džemperių,
kuriuos per klubus sekretoriato teisėjams pateikia LKL arba dėvi netvarkingą arba nevienodą
aprangą (džemperius ir/ar švarkus).
Bauda – 200 Eur (du šimtai eurų).
65.8. LKL ir/ar LKL rėmėjų reklamos LED reklamos įrenginiuose paslėpimas arba uždengimas
žaidėjų aprangomis, rankšluosčiais ar kitais daiktais rungtynių metu.
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Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų), o LKL ir/ar LKL
rėmėjams pareiškus pretenzijas, prasižengęs klubas privalo atlyginti LKL ir/arba LKL rėmėjų
patirtus nuostolius.
65.9. LKL čempionato rungtynių metu nestandartiniuose vaizdo (LED) ekranuose (taip, kaip nurodyta
šių Nuostatų 48.6.3. punkte), išskyrus LED ekranus virš krepšio stovų ir kubus, yra
demonstruojama Klubo ir/ar arenos reklama ir/arba kita informacija, nesuderinta su LKL.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų), o LKL ir/ar LKL
rėmėjams pareiškus pretenzijas, prasižengęs klubas privalo atlyginti LKL ir/arba LKL rėmėjų
patirtus nuostolius.
65.10. Klubas nesudaro reikiamų darbo sąlygų televizijai (47.3.-47.5. punktų reikalavimų pažeidimas).
Bauda – nuo 600 Eur (šešių šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
65.11. Klubas nemokamai nerezervuoja vietų namų rungtynėse LKL rėmėjams ir partneriams.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
66.

Baudos už komunikacijos, viešinimo ir reikalavimų įvaizdžiui pažeidimus

66.1. Klubas laiku nepraneša arba nesuteikia informacijos LKL administracijai apie naujai į komandą
atvykusius žaidėjus, trenerius, aptarnaujantį personalą ir/arba iš komandos išvykusius žaidėjus,
trenerius, aptarnaujantį personalą.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
66.2. Klubas laiku nepateikia žaidėjų, trenerių ir komandos palydovų skaitmeninių nuotraukų
patalpinimui LKL internetinėje svetainėje ir/ar LKL žaidėjo/komandos palydovo licencijų
išdavimui.
Bauda – 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
66.3. LKL uždarymo renginyje apdovanojami asmenys nevilki kostiumų.
Bauda – 100 Eur (vienas šimtas eurų) už kiekvieną asmenį.
67.

Baudos už nedalyvavimą LKL organizuojamose projektuose, renginiuose, susirinkimuose
ir seminaruose

67.1. LKL klubo treneris nedalyvauja kasmetiniuose ikisezoniniuose ir/arba sezoniniuose LKL
trenerių susirinkimuose, taip pat kituose lygos renginiuose ir susitikimuose.
Bauda – 300 Eur (trys šimtai eurų).
67.2. Klubas neleidžia savo atstovams dalyvauti LKL projektuose ir renginiuose arba pastarieji į juos
savavališkai neatvyksta.
Bauda – nuo 600 Eur (šešių šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
67.3. Jeigu kviesti žaidėjai ir/ar kiti LKL dalyviai be pateisinamos priežasties nedalyvauja Karaliaus
Mindaugo taurės varžybose ir su šiomis varžybomis susijusiuose renginiuose, akcijose,
nubaustieji žaidėjai ir/ar kiti LKL dalyviai negali būti registruojami 1 (vieneriose) būsimose LKL
čempionato rungtynėse, o klubas baudžiamas 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų)
bauda už kiekvieną, be pateisinamos priežasties Karaliaus Mindaugo taurės varžybose ir su
šiomis varžybomis susijusiuose renginiuose, nedalyvavusį asmenį.
67.4. Jei klubas neleidžia žaidėjų ir/ar kitų LKL dalyvių dalyvauti Karaliaus Mindaugo taurės
varžybose ir su šiomis varžybomis susijusiuose renginiuose, tuomet klubas baudžiamas 1500
Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) bauda už kiekvieną nedalyvavusį asmenį, o žaidėjas
ir/ar kitas LKL dalyvis diskvalifikuojamas 1 (vienerioms) būsimoms LKL čempionato
rungtynėms.
67.5. Jeigu kviesti žaidėjai ir/ar kiti LKL dalyviai nedalyvauja Karaliaus Mindaugo taurės varžybose
ir su šiomis varžybomis susijusiuose renginiuose, akcijose, dėl ligų ar traumų, bei nepagrindžia
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ligos ar traumos egzistavimo medicininiais dokumentais, tuomet klubas baudžiamas 1500 Eur
(vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) bauda už kiekvieną nedalyvavusį asmenį, o žaidėjas ir/ar
kitas LKL dalyvis diskvalifikuojamas 1 (vienerioms) būsimoms LKL čempionato rungtynėms.
67.6. LKL dalyviai, komandų atstovai nedalyvauja LKL generalinio rėmėjo ir/arba LKL pagrindinių
rėmėjų organizuojamuose reklaminių vaizdo klipų filmavimuose, socialiniuose ir reklaminiuose
projektuose bei kituose renginiuose.
Bauda – nuo 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) iki 10000 Eur (dešimties tūkstančių eurų).
67.7. LKL klubai ir/ar jų atstovai, kiti LKL dalyviai nedalyvauja LKL organizuojamuose socialiniuose
projektuose ir/arba LKL vykdomose sveikatinimo programose ir/arba kituose LKL vykdomuose
projektuose.
Bauda – nuo 500 Eur (penkių šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
68.

Baudos už drausmės pažeidimus

68.1. Teisėjų, rungtynių inspektorių ir/ar LKL, LKF darbuotojų teisėtų reikalavimų nevykdymas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 300 Eur (trijų šimtų eurų) ir/ar
diskvalifikacija 1 (vienerioms) rungtynėms.
68.2. Nevykdymas LKL valdymo organų ir/ar administracijos, įskaitant LKL sporto direktoriaus
sprendimų, taip pat LKF nurodymų, sprendimų ar reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su
LKL dalyviu arba skirti atitinkamiems LKL dalyviams (klubams, jų nariams ir pan.), su kuriais
LKL dalyvis yra tiesiogiai susijęs.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) ir/arba
diskvalifikacija, kurios terminą nustato LKL.
68.3. Nevykdymas, atsisakymas vykdyti LKL įstatų, nuostatų ir kitų patvirtintų dokumentų, LKF
įstatų ar kitų dokumentų ar kitų institucijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų
taikymo sritis apima LKL dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su LKL dalyvio veikla
sporto srityje, nuostatas.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų).
68.4. Sąmoningas krepšinio įrenginių, LKL reklamos stendų, kito inventoriaus sugadinimas ar
suniokojimas.
Bauda – žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal klubo ar LKL pateiktą sąskaitą už
sugadintus krepšinio įrenginius, reklamos stendus, kitą inventorių.
68.5. Sąmoningas arenos ar šeimininkų klubo turto sugadinimas ar suniokojimas, kilęs dėl svečių
klubo atstovų ar sirgalių veiksmų, jeigu šeimininkų klubas pateikia neginčijamus įrodymus.
Bauda – svečių klubas privalo atlyginti nuostolius pagal šeimininkų klubo pateiktą sąskaitą už
sugadintą ar suniokotą turtą.
68.6. LKL dalyvių neetiškas elgesys, vieši grasinimai, įžeidinėjimai, vieša kritika, konfidencialios,
tikrovės neatitinkančios informacijos, informacijos žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą,
juridinio asmens reputaciją ar kenkiančios LKL, LKL klubų, LKF interesams, ypač jų
reputacijai, taip pat krepšinio įvaizdžiui platinimas, veiksmai ar neveikimas, galintys daryti žalą
LKL, LKL klubų, LKF reputacijai, taip pat krepšinio įvaizdžiui.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
68.7. LKL dalyvių vieši (spaudos konferencijų metų, socialiniuose tinkluose ir socialinės medijos
kanaluose, interviu, straipsniuose, pasisakymuose ir kt.) grasinimai, įžeidinėjimai, nepagarbos
ir/ar kritikos reiškimas kitiems LKL dalyviams, LKL klubams, žaidėjams, sirgaliams, teisėjams
ar Lietuvos krepšinio lygai ir jos darbuotojams, temų, kurios gali pakenkti LKL, LKL klubų
įvaizdžiui ir/ar reputacijai, viešoje erdvėje, žiniasklaidoje ir socialinėje medijoje eskalavimas.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
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68.8. LKL dalyvių neetiškas elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės,
religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių,
asmeninių savybių.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų).
68.9. Sportininkų ir kitų LKL dalyvių alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo
alkoholio LKL rungtynių ir kitų LKL renginių vykdymo teritorijoje, iki rungtynių ir/ar per
rungtynes, išskyrus atvejus, kai sportininkas ar kitas LKL dalyvis yra LKL rungtynių ar renginio
žiūrovas.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) ir/arba
diskvalifikacija, kurios terminą nustato LKL sporto direktorius.
68.10. Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių
šimtų eurų).
68.11. Bet koks psichologinio smurto panaudojimas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų).
68.12. Chuliganiški, žeminantys ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių
žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų)
ir/ar diskvalifikacija nuo 1 (vienerių) iki 5 (penkerių) rungtynių.
68.13. Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais
siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) ir/arba
diskvalifikacija nuo 3 (trejų) iki 5 (penkerių) rungtynių.
68.14. LKL rungtynių metu LKL dalyvio – žaidėjo nesąžiningų veiksmų – akivaizdžios žaidėjo
vaidybos, apgaulės (pražangos, kontakto imitavimo) rungtynių metu, neužfiksuotos aikštės
teisėjų, tačiau turėjusios įtakos rungtynių/žaidimo eigai, panaudojimas. Vaidyba, apgaulė yra bet
koks žaidėjo veiksmas, siekiant imituoti varžovo pražangą ir įgyti pranašumą.
Bauda –100 Eur (vienas šimtas eurų). Pasikartojus pažeidimui, bauda kiekvieną kartą
dvigubinama. Šią baudą, remdamasis rungtynių vaizdo įrašais, LKL inspektorių ataskaitose
pateiktais duomenimis, LKL dalyvių pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete bei kita
informacija, gavęs LKL teisėjų direktoriaus rekomendacijas ir konsultacijas, skiria LKL sporto
direktorius.
68.15. LKL rungtynių metu LKL dalyvio draudžiamų agresyvių veiksmų, veiksmų, pavojingų kito LKL
dalyvio sveikatai, grasinimų, įžeidinėjimų, smurto kitų LKL dalyvių (žaidėjų, trenerių, komandų
atstovų, sekretoriato teisėjų, LKL darbuotojų, žiūrovų ir kitų asmenų) atžvilgiu naudojimas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų)
ir/ar diskvalifikacija nuo 1 (vienerių) iki 5 (penkerių) rungtynių. Šią baudą, remdamasis
rungtynių vaizdo įrašais, LKL dalyvių pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete bei kita
informacija, skiria LKL sporto direktorius.
68.16. LKL dalyvio chuliganiškų, žeminančių ir/ar agresyvių veiksmų, necenzūrinių, įžeidžiančių ir/ar
grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas, neapykantos ir/ar smurto
(psichologinio, fizinio) kurstymas.
Bauda – nuo 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) iki 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų)
ir/ar diskvalifikacija nuo 1 (vienerių) iki 5 (penkerių) rungtynių. Šią baudą, remdamasis
rungtynių vaizdo įrašais, LKL dalyvių pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete bei kita
informacija, skiria LKL sporto direktorius.
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69.

Baudos už veikas, susijusias su nesąžiningais susitarimais, siekiant daryti įtaką rungtynių
rezultatams ir dalyvavimą lažybose

69.1. Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti
ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip papirkimas ir/ar
prekybos poveikiu priemonė, siekiant daryti įtaką rungtynių rezultatams ar eigai ir/ar bet kokie
kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama daryti įtaką rungtynių rezultatams ar
eigai
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) ir/arba
diskvalifikacija, kurios terminą nustato LKL drausmės komisija arba LKF etikos, drausmės ir
apeliacinė komisija, jei tyrimą vykdo šis drausminis organas.
69.2. Tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet kokios
formos naudos LKL dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti LKL nuostatuose, LKF drausmės
kodekse, LKF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIBA, FIBA
Europe dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus
ir/ar sprendimus ir/ar sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos
suteikimo priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) ir/arba
diskvalifikacija, kurios terminą nustato LKL drausmės komisija arba LKF etikos, drausmės ir
apeliacinė komisija, jei tyrimą vykdo šis drausminis organas.
69.3. Tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bet kokiose lažybose, susijusiose su oficialiai
organizuojamais krepšinio čempionatais, turnyrais, rungtynėmis, kurie organizuojami ir
vykdomi LKF teritorijoje arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors viena komanda – LKF narė.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) ir/arba diskvalifikacija
nuo 1 (vienerių) iki 2 (dvejų) metų. Jei tyrimą vykdo LKL drausmės komisija arba LKF etikos,
drausmės ir apeliacinė komisija, piniginę baudą skiria ir diskvalifikacijos terminą nustato šis
drausminis organas.
69.4. Tiesioginis ar netiesioginis informacijos teikimas, patarimas LKL dalyviams ar kitiems
tretiesiems asmenims, tarp jų lažybų organizatoriams, dėl LKL rungtynių ir/ar kitų oficialiai
organizuojamų krepšinio čempionatų, turnyrų, rungtynių, kurie organizuojami ir vykdomi LKF
teritorijoje arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors viena komanda – LKF narė.
Bauda – nuo 300 Eur (trijų šimtų eurų) iki 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) ir/arba
diskvalifikacija, kurios terminą nustato LKL drausmės komisija arba LKF etikos, drausmės ir
apeliacinė komisija, jei tyrimą vykdo šis drausminis organas.
69.5. LKL generalinis direktorius turi teisę atšaukti/nukelti LKL rungtynes, jeigu LKL administracija
yra gavusi oficialių Lietuvos Respublikos tarnybų (policijos, lošimų priežiūros komisijos, lošimo
monitoringo kompanijų ir kt.) informaciją dėl galimai sutartų rungtynių baigties.
69.6. Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų. Bauda – nuo 300
(trijų šimtų) eurų iki 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų.
70.

Sankcijos teisėjams, rungtynių inspektoriams, sekretoriato darbuotojams

70.1. Sprendimus dėl nuobaudų teisėjams LKL sporto direktorius priima po konsultacijų su LKL
teisėjų departamentu.
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70.2. Baudos rungtynių teisėjams, inspektoriams, sekretoriato darbuotojams.
70.2.1.

70.2.2.
70.2.3.
70.2.4.

70.2.5.

70.2.6.
70.2.7.

70.2.8.

70.2.9.

71.

Teisėjai ir rungtynių inspektoriai nevykdo pareigų, reglamentuotų FIBA oficialiose
krepšinio taisyklėse ir šiuose nuostatuose arba atlieka jas aplaidžiai ir/arba nekvalifikuotai.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vienos) savaitės iki 3 (trijų) mėnesių bei:
a) jeigu rungtynių vaizdo įrašo analizė pateikė aiškius ir įtikinamus įrodymus,
kad rungtynių pabaigoje buvo padaryta teisėjavimo klaida ir ji nulėmė rungtynių baigtį,
viešoje LKL komunikacijoje skelbiama nuasmeninta informacija dėl teisėjo (-ų)
pripažinimo suklydusiu (-iais) tam tikrose rungtynėse bei teisėjui (-jams) paskirtų
sankcijų dydis;
b) jeigu teisėjavimo klaida sutrikdė rungtynių eigą (kilo valdymo problemos, buvo skirtos
diskvalifikacinės, techninės pražangos ar kitos drausminės sankcijos), bet tai neturėjo
įtakos rungtynių baigčiai, tuomet viešoje LKL komunikacijoje skelbiamas
nuasmenintas LKL pripažinimas dėl tam tikrose rungtynėse padarytos (-ų) teisėjavimo
klaidos (-ų).
Neatvykimas be pateisinamų priežasčių.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vieno) iki 3 (trijų) mėnesių.
Nepatenkinama teisėjo sportinė forma: akivaizdus viršsvoris, greičio, ištvermės stoka.
Bauda – diskvalifikacija 1 (vienam) mėnesiui.
Teisėjas vilki ne LKL pateiktą aprangą arba ant aprangos yra su LKL generaliniu
direktoriumi nesuderinta reklama.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vienos) savaitės iki 3 (trijų) mėnesių.
Teisėjai, rungtynių inspektoriai, sekretoriato teisėjai rungtynes aptarnauja apsvaigę nuo
alkoholio ar kitų psichotropinių priemonių.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vieno) iki 3 (trijų) mėnesių.
Informacijos ir/ar ataskaitų nepateikimas per šiuose nuostatuose numatytus laikotarpius.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vienos) savaitės iki 3 (trijų) mėnesių.
Sekretoriato teisėjų aplaidus ir/ar šališkas darbas, klaidingas rungtynių, statistikos
protokolų pildymas ar kitos grubios klaidos.
Bauda – diskvalifikacija nuo 1 (vieno) iki 3 (trijų) mėnesių. Klubas turi pakeisti
diskvalifikuotus sekretoriato teisėjus kvalifikuotais sekretoriato teisėjais.
Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, vieša kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios
informacijos, informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą, juridinio asmens
reputaciją ar kenkiančios LKL, LKL klubų interesams, ypač jų reputacijai, taip pat
krepšinio įvaizdžiui platinimas, veiksmai ar neveikimas, galintys daryti žalą LKL, LKL
klubų reputacijai, taip pat krepšinio įvaizdžiui, platinimas.
Bauda – diskvalifikacija nuo 2 (dviejų) savaičių iki 3 (trijų) mėnesių.
Grasinimai, įžeidinėjimai, provokuojantis ir/ar nepadorus elgesys, smurtas komandos
trenerių, žaidėjų ir atstovų, žiūrovų, teisėjų, rungtynių inspektoriaus, sekretoriato teisėjų,
LKL, LKF darbuotojų atžvilgiu.
Bauda – diskvalifikacija nuo 3 (trijų) mėnesių iki neriboto laikotarpio.

Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų
pažeidimus

71.1. Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.
71.2. Žaidėjams draudžiama vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus.
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71.3. Bet kokių draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra
paties sportininko atsakomybė.
71.4. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus
tenka ir kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams.
71.5. Kasmet atnaujinamas draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio
antidopingo agentūros (WADA) tinklapyje: www.wada-ama.org .
71.6. Oficialių lygų, LKF, FIBA varžybose/čempionatuose dopingo kontrolės procedūros atliekamos
pagal Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) ir FIBA nuostatuose patvirtintą tvarką,
bendradarbiaujant su LKL, LKF ir Lietuvos antidopingo agentūra.
71.7. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems LKL žaidėjams bet kuriuo metu. Dopingo
kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo.
71.8. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo
kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA).
Nuostatai patvirtinti LKL valdybos posėdyje 2022 m. rugpjūčio 25 dieną.
LKL dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir su LKF etikos ir drausmės kodeksu iki čempionato
pradžios.
Lietuvos krepšinio lyga
Adresas: Lvivo g. 101, LT – 08104, Vilnius
Elektroninis paštas: info@lkl.lt, interneto svetainė: www.lkl.lt
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PRIEDAS NR. 1.

SKUBAUS PAKARTOJIMO SISTEMOS (SPS) INSTRUKCIJA
1.

Rungtynių epizodų peržiūros taisyklės

1.1. Skubaus pakartojimo sistema (SPS) teisėjai naudojasi, prieš tai gavę kiek įmanoma daugiau
informacijos iš sekretoriato teisėjų. Sprendimą dėl peržiūros reikalingumo ir galutinį sprendimą
priima rungtynių vyresnysis teisėjas.
1.2. Skubaus pakartojimo sistema (SPS) skirta tik rungtynių teisėjams. Joks kitas asmuo, išskyrus
techninį darbuotoją, atsakingą už SPS valdymą, neturi teisės būti šalia SPS monitoriaus. Vyresniojo
rungtynių teisėjo nurodymu, asmenys, kurie neturi teisės būti prie/šalia monitoriaus, turi palikti šalia
jo esančią zoną.
1.3. Teisėjas privalo parodyti savo pradinio sprendimo gestą prieš abejotino epizodo peržiūrą SPS.
Pradinis teisėjo sprendimas gali būti pakeistas tik tuomet, jei, peržiūrėjus epizodą, yra akivaizdu,
kad jis neteisingas.
1.4. SPS peržiūra atliekama prieš suteikiant komandoms minutės pertraukėlę, administruojant žaidėjų
keitimus ar prieš prasidedant rungtynių intervalui.
1.5. Jei teisėjai nusprendė pasinaudoti SPS, o minutės pertraukėlė jau prasidėjo ir/ar žaidėjų keitimai
įvyko, minutės pertraukėlė ir/ar keitimai atšaukiami. Kai po peržiūros teisėjai paskelbia galutinį
sprendimą, vyr. treneris, prašęs minutės pertraukėlės, gali jos atsisakyti. Abu vyr. treneriai turi teisę
prašyti minutės pertraukėlės ir abi komandos gali keisti žaidėjus.
2. Gali būti peržiūrimos šios rungtynių situacijos:
2.1. Ketvirčio ar pratęsimo pabaigoje:
a)

ar taikliai metęs žaidėjas išleido kamuolį iš rankų prieš pasibaigiant laikui;

b) ar prieš pasibaigiant laikui, o jei taip, tai kiek liko laiko, kai:
•

metantis žaidėjas buvo už aikštės ribų;

•

buvo pažeista 24/14 sekundžių taisyklė;

•

buvo pažeista kamuolio valdymo 8 (aštuonių) sekundžių taisyklė;

•

buvo skirta pražanga.

2.2. Paskutinių 2 (dviejų) ketvirto ketvirčio ar pratęsimo minučių metu (rungtynių laikrodžiui rodant
2:00 min. arba mažiau):
a)

teisėjai abejoja, nuo kurio žaidėjo kamuolys išlėkė į užribį. Teisėjai, naudodamiesi SPS,
nustato, ar žaidėjas arba kamuolys buvo užribyje ir kas, jeigu taip nutiko, paskutinis lietė
kamuolį.

b)

paskirta pražanga žaidėjui toli nuo žaidybinės situacijos, kitam žaidėjui atliekant metimą;

c)

nustatyti, ar neteisingo kamuolio lietimo arba neteisėto trukdymo kamuoliui įkristi į krepšį
pažeidimai fiksuoti teisingai. Jei SPS peržiūra nustatys, kad pažeidimas fiksuotas klaidingai,
žaidimas bus tęsiamas tokiu būdu, jei po švilpuko:
•

kamuolys legaliai įkrito į krepšį - metimas įskaitomas ir besiginanti komanda išsimes jį
iš už galinės linijos,
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•

vienos iš komandų žaidėjas iškart ir akivaizdžiai apvaldė kamuolį – ta komanda ir išsimes
kamuolį iš užribio, artimiausioje vietoje nuo tos, kurioje buvo kamuolys švilpuko metu,

•

nei viena komanda iškart ir akivaizdžiai neapvaldė kamuolio – bus ginčo situacija;

d)

nustatyti, ar buvo pažeista vidurio linijos taisyklė;

e)

nustatyti, ar besiginančios komandos žaidėjas aikštelėje prasižengė anksčiau, negu kamuolį iš
užribio įmetantis žaidėjas paleido jį iš rankų.

2.3. Skubaus pakartojimo sistema (SPS) bet kuriuo rungtynių metu gali būti naudojama tik šiose
situacijose:
a)

dėl techninių priežasčių sutrikus rungtynių laikrodžiui ar atakos trukmės laikrodžiui, nustatyti,
kokie turi būti abiejų laikrodžių rodmenys (kiek laiko liko);

b)

ar taikliai metęs žaidėjas išleido kamuolį iš rankų prieš pasibaigiant atakos laikui;

c)

jei kyla peštynės ar pavojus kilti peštynėms, teisėjai turi teisę pasinaudoti SPS, kad nustatytų
žaidėjų bei asmenų, turinčių teisę sėdėti komandos suoliuko zonoje ir dalyvavusių peštynėse,
veiksmus ir skirti atitinkamas sankcijas peštynių dalyviams;

d)

jei skiriama pražanga prieš žaidėją metimo metu, teisėjai gali naudotis SPS, kad įsitikintų, ar
kamuolys mestas iš 2-jų ar 3-jų taškų metimo zonos;

e)

jei teisėjai nėra įsitikinę, ar kamuolys buvo įmestas į krepšį iš 2-jų ar 3-jų taškų metimo zonos,
jie gali naudotis SPS, kad nustatytų iš kurios tiksliai zonos buvo mestas kamuolys.
Teisėjai gali iškart sustabdyti žaidimą (nesuteikiant nė vienai iš komandų neteisėto
pranašumo) ir peržiūrėti epizodą. Teisėjai privalo identifikuoti peržiūros poreikį ir pasinaudoti
SPS pirma proga, kai jie sustabdys žaidimą ir kamuolys taps nežaidžiamu;

f)

teisėjai nėra tikri, kuris žaidėjas turi mesti paskirtus baudų metimus. Peržiūrint abejotiną
epizodą, teisėjai nustato tik žaidėją prieš kurį buvo prasižengta;

g)

teisėjai nėra įsitikinę, ar kamuolio nevaldžiusi komanda prasižengė prieš žaidėją be kamuolio
anksčiau, nei kamuolys įkrito į krepšį. Teisėjai gali pasinaudoti SPS, kad nustatytų, ar
prasižengta anksčiau, nei metantis žaidėjas pradėjo metimo veiksmą;

h)

teisėjai nėra įsitikinę, ar kamuolį valdžiusi komanda prasižengė prieš žaidėją be kamuolio
anksčiau, nei kamuolys įkrito į krepšį. Teisėjai gali pasinaudoti SPS, kad nustatytų, ar
prasižengta anksčiau, nei kamuolys atitrūko nuo metančio žaidėjo rankos;

i)

teisėjai nėra įsitikinę, kad fiksuota asmeninė, nesportinė ar diskvalifikacinė pražanga atitinka
tokių pražangų kriterijus, ar nuobauda turėtų būti sugriežtinta ar sušvelninta arba laikytina
technine pražanga;

j)

tais atvejais, kai smurtinis veiksmas nebuvo tuoj pat užfiksuotas, teisėjai turi teisę sustabdyti
žaidimą bet kuriuo metu ir peržiūrėti, ar nebuvo smurtinio veiksmo ar grasinimo smurtu.
Teisėjai privalo identifikuoti peržiūros poreikį ir pasinaudoti SPS pirma proga, kai jie
sustabdys žaidimą. Jei SPS parodys, kad smurtinis veiksmas buvo, teisėjai turi fiksuoti
pražangą bei skirti nuobaudas už visus jau užfiksuotus taisyklių pažeidimus, įskaitant
nuobaudą už smurtinį veiksmą, tuo eiliškumu, kokiu tie jie buvo padaryti.
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3.

Vyr. trenerio „iššūkio“ taisyklė

3.1. Komandos vyr. treneris tik vieną kartą per rungtynes turi teisę pareikalauti, kad rungtynių teisėjai
peržiūrėtų epizodą pasinaudojant SPS, nepaisant to, ar po peržiūrėto epizodo, sprendimas buvo
naudingas „iššūkio“ taisykle pasinaudojusiai komandai ar ne.
3.2. Rungtynių epizodai gali būti peržiūrėti tiktai šių instrukcijos 2 punkte numatytais atvejais.
3.3. Laiko apribojimai, numatyti SPS instrukcijos 2 punkte, vyr. trenerio „iššūkio“ galimybei nėra
taikomi. Vyr. treneris gali pasinaudoti „iššūkio“ taisykle bet kuriuo rungtynių metu.
3.4. Vyr. treneris, pageidaujantis pasinaudoti „iššūkio“ galimybe, turi užmegzti akių kontaktą su
arčiausiai aikštėje esančiu teisėju, teisėjams ir sekretoriatui aiškiai parodyti oficialų peržiūros gestą
bei pranešti balsu „iššūkis/challenge“. Teisėjams patvirtinus, kad peržiūra legali, ji tampa
neatšaukiama. Rungtynių sekretorius protokole įrašo peržiūros laiką (ketvirtį ir minutę) ir ant
sekretoriato stalo pastato geltoną „Trenerio iššūkio“ stovelį.
3.4.1. Vyr. treneris privalo paprašyti peržiūrėti epizodą po abejotino epizodo iš karto, kai tik pirmą
kartą rungtynių laikrodis yra sustabdytas.
3.4.2. Jeigu žaidimas be sustojimo tęsiasi, teisėjams leidžiama sustabdyti žaidimą iš karto, kai tik jie
pastebi, kad vyr. treneris prašo pasinaudoti SPS peržiūros „iššūkio“ galimybe, tačiau tik tuo
atveju, jeigu žaidimo sustabdymas nekenkia nei vienai iš komandų.
3.4.3. Vyr. treneris arčiausiai esančiam teisėjui turi nurodyti, kurį rungtynių epizodą prašoma
peržiūrėti.
3.4.4. Teisėjas turi patvirtinti, kad vyr. trenerio prašymas atitinka SPS panaudojimo instrukcijos 2
punkte išdėstytas taisykles.
3.4.5. Teisėjas turi informuoti rungtynių sekretorių, kad vyr. trenerio „iššūkio“ prašymas yra priimtas
ir tenkinamas.
3.5. Rungtynių epizodo SPS peržiūros metu visi žaidėjai privalo likti aikštelėje.
3.6. Jei SPS peržiūros metu nustatoma, kad ginčijamas teisėjų sprendimas buvo neteisingas, sprendimas
yra keičiamas.
3.7. Jei SPS peržiūros metu nustatoma, kad ginčijamas teisėjų sprendimas buvo teisingas, pradinis
teisėjų sprendimas lieka galioti;
3.8. Teisėjai turi taikyti tą pačią procedūrą, kaip ir SPS rungtynių epizodų peržiūros taisyklėse (šių
instrukcijos 1 punktas ir visi papunkčiai).
3.5. 3.9. Po epizodo SPS peržiūros, teisėjams iškomunikavus galutinį sprendimą, žaidimas turi būti
tęsiamas taip pat, kaip ir po bet kurio kito epizodo SPS peržiūros..
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PRIEDAS NR. 2
LKL LICENCIJOS SUTARTIS IR LKL DALYVIO DEKLARACIJA
APIE GARBINGĄ IR ATSAKINGĄ ŽAIDIMĄ
LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS (LKL) ORGANIZUOJAMOSE VARŽYBOSE
2022-2023m. sezonas
Vardas, pavardė
Atstovaujamas krepšinio klubas:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Kaip Lietuvos krepšinio lygos (LKL) varžybų dalyvis, atsižvelgdamas į savo sutikimą dalyvauti LKL varžybose, aš pareiškiu, kad gerbsiu garbingo žaidimo principus, švarų žaidimą ir žaidimą be smurto
bei atitinkamai elgsiuosi tiek sporto, tiek ir kitose srityse.
Aš pareiškiu, kad perskaičiau ir turiu visą informaciją apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato vykdymo nuostatus, įskaitant privatumo politiką, šiuo metu galiojančias FIBA vidaus taisykles
(FIBA Internal Regulations) bei sutinku laikytis visų šiuose dokumentuose numatytų nuostatų. Ypač aš sutinku laikytis šiuo metu galiojančių FIBA vidaus taisyklių, reglamentuojančių anti-dopingo politiką
ir patvirtinu, kad esu susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir nuobaudomis, susijusiomis su kova prieš dopingą.
[Taikoma tiktai žaidėjams] Aš įsipareigoju pateikti reikiamus dopingo kontrolės testų mėginius (įskaitant testus, atliekamus FIBA, WADA, Lietuvos anti-dopingo agentūros (LADA) ar bet kurios, FIBA
įgaliotos, organizacijos, ne varžybų metu), sutikti su tokių testų rezultatais (priimti juos) ir laikytis laikas nuo laiko taikomų atitinkamų reglamentų. Aš taip pat esu informuotas ir man yra priimtina, kad
mano nacionalinė federacija ir mano klubas gali perduoti mano asmens duomenis ir informaciją apie mane Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA), kurią pastaroji gali naudoti dopingo testų, rezultatų
valdymo, galimų drausminių procedūrų metu. Aš perskaičiau ir supratau žaidėjo informacinį pranešimą (žr. https://www.fiba.basketball/players-information-notice ) apie duomenis, susijusius su dopingo
vartojimu, ir man yra priimtina, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomis pagal galiojančias anti-dopingo taisykles.
Aš taip pat įsipareigoju laikytis FIBA Etikos kodekso, Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės kodekso, nedalyvauti, neremti ir nereklamuoti lažybų veiklos, susijusios su Lietuvos krepšinio
lygos varžybomis. Aš taip pat esu informuotas ir man yra priimtina, kad trečiosios šalys gali Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) ir Lietuvos krepšinio lygai perduoti informaciją apie mane ir mano
veiksmus, susijusius su lažybomis Lietuvos krepšinio lygos varžybose. Esu informuotas, jog draudimas neremti ir nereklamuoti lažybų veiklos yra netaikomas tais atvejais, kai LKL čempionato vykdymo
nuostatuose yra reikalaujama, kad LKL dalyviai remtų ar reklamuotų LKL oficialių partnerių ir (ar) rėmėjų veiklą.
Aš įsipareigoju susilaikyti nuo tiesioginio ir netiesioginio lošimo ir kitų panašių užsiėmimų, susijusių su Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamomis varžybomis ir kitais turnyrais, kuriuose dalyvauja
mano komanda.
Aš įsipareigoju nesuteikti jokios informacijos apie savo komandos žaidėjų sveikatos būklę, kitų komandų žaidėjų būklę ir kitas susijusias žinias, kurios galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti krepšinio
rungtynių baigtį.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad:
a) Lietuvos krepšinio lygos varžybose dalyvauju asmeninės atsakomybės ir rizikos pagrindais ir imsiuosi visų būtinų ir leistinų priemonių, kad apsaugočiau save nuo įvairių rizikų varžybose.
b) aš esu atsakingas už bet kokį turtą, kurį aš atsinešu į Lietuvos krepšinio lygos varžybų vietas (arenas), ir, kad Lietuvos krepšinio lyga neprisiima atsakomybės už mano bet kokio turto praradimą ar
sugadinimą.
Aš neatšaukiamai atleidžiu Lietuvos krepšinio lygą (jos atsakingus narius, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, savanorius, rangovus ar atstovus) nuo bet kokios atsakomybės (tiek, kiek tai leidžia
įstatymai), nuo bet kokių nuostolių, sužalojimų ar žalos, kuriuos galiu patirti mano dalyvavimo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) varžybose laikotarpiu, atlyginimo.
Aš sutinku, kad bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš arba susijusios su mano dalyvavimu LKL varžybose, ir/arba apskritai susijusios su LKL Nuostatais, kurie negali būti išspręsti
draugiškai ir kurie lieka neišspręsti, išnaudojus visas LKL Nuostatuose numatytas teisėtas gynybos priemones, turi būti sprendžiami bet kuriame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus komerciniame
arbitražo teisme arba Sporto arbitražo teisme (CAS).
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad mano dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) varžybose yra sąlygojamas ir galimas tik tada, kai aš pasirašytinai sutiksiu su visomis „LKL Licencijos sutarties ir
LKL Dalyvio deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamose varžybose“ sąlygomis ir nuostatomis.
Jeigu aš pažeisiu „LKL Licencijos sutarties ir LKL Dalyvio deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, suprantu,
kad LKL sporto direktorius gali man skirti baudą. Aš suprantu, kad aš galiu būti nubaustas pašalinimu iš LKL varžybų. Taip pat, LKL administracija praneš apie įvykį Lietuvos Respublikos policijos
departamentui prie VRM ir/ar bet kurioms kitoms oficialioms institucijoms (įskaitant oficialias krepšinio institucijas, tokias, kaip FIBA, Lietuvos krepšinio federacija WADA, CAS, atitinkamos šalies
nacionalinei krepšinio federacijai ir t.t.).
Jeigu aš pažeisiu „LKL Licencijos sutarties ir LKL Dalyvio deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju
paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje dalyvauti LKL drausmės komisijos posėdyje ir įsipareigoju atskleisti visą teisingą informaciją.
Jeigu aš pažeisiu „LKL Licencijos sutarties ir LKL Dalyvio deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju
nesuteikti jokios informacijos ir viešų pareiškimų žiniasklaidos atstovams prieš tai nepasitarus su LKL administracija.
Pasirašydamas žemiau, aš patvirtinu, kad perskaičiau šią „LKL Licencijos sutartį ir LKL Dalyvio deklaraciją apie garbingą ir atsakingą žaidimą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) organizuojamose varžybose“
ir įsipareigoju laikytis šiame dokumente numatytų sąlygų ir įsipareigojimų.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:
Duomenų valdytojas: LKL yra asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais, valdytojas.
Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai: LKL savo veikloje tvarko žaidėjų, komandos administracijos ir kitų susijusių asmenų asmens duomenis šiais tikslais:
Žaidybinės statistikos ir analitikos rinkimas aktualioms varžyboms (Duomenys tvarkomi, nes tai daryti įpareigoja LKL licencijos sutartis ir LKL nuostatai (duomenų tvarkymo pagrindas BDAR 6 str. 1 b ir c dalys));
Žaidimo protokolų pildymas (Duomenys tvarkomi, nes tai daryti įpareigoja tarptautinės krepšinio federacijos taisyklės (BDAR 6 str. 1 c ));
Leidimas dalyvauti LKL organizuojamose varžybose ir suvesti duomenis į statistikos platformą (Duomenys tvarkomi, nes tai daryti įpareigoja LKL licencijos sutartis ir LKL nuostatai (duomenų
tvarkymo pagrindas - BDAR 6 str. 1 b ir c dalys))
Tinkamo LKL licencijų (klubų ir žaidėjų) laikymosi užtikrinimas. (Duomenys tvarkomi, nes tai yra būtina siekiant įgyvendinti šią LKL licencijos sutartį (BDAR 6 str. b dalis);
Apklausų/ nominacijų organizavimas. LKL siunčia anketas su įvairiomis apklausomis (Duomenys tvarkomi, nes LKL turi viršesnį teisėtą interesą - įvertinti ir motyvuoti geriausius žaidėjus
(BDAR 6 str. f) Turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu.
LKL žinomumo didinimas/ rėmėjų reklamavimas. LKL filmuoja, fotografuoja, kitaip fiksuoja LKL rengiamas varžybas, akcijas bei kitus renginius, (jų metu galite būtų identifikuojamas arba
kitaip susietas su LKL arba savo atstovaujamu klubu). Jūsų įvaizdis (t.y., atvaizdas, pseudoportretas (avataras), vardas, tapatybė, autografas ir kitos asmeninės identifikavimo charakteristikos)
gali būti naudojamas einamojo sezono metu gaminant, parduodant, platinant, vystant, reklamuojant ar viešinant LKL ir (ar) jos partnerių produktus ar paslaugas, komercinius ir nekomercinius
projektus tiek LKL svetainėje, socialinės medijos paskyrose, Youtube kanale ir kitose informacinės visuomenės priemonėse (Duomenys renkami siekiant įgyvendinti šią LKL licencijos sutartį
(BDAR 6 str. b dalis).
Krepšinio žinomumo didinimas - Istorinių bei statistinių koliažų, meninių/ istorinių filmų ir kitų autorinių kūrinių kūrimas. (Duomenys renkami, nes LKL turi viršesnį teisėtą interesą –
populiarinti krepšinio sporto šaką (BDAR 6 str. f dalis).
Žaidimų kūrimas (Duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia duotas sutikimas (pateikiamas atskirame dokumente)).
Duomenų saugojimo terminas: Daugelis duomenų istoriniais statistiniais tikslais saugomi ir gali būti panaudoti iki LKL gyvavimo pabaigos.
Duomenų gavėjai: duomenys teikiami Lietuvos krepšinio federacijai, Tarptautinei krepšinio federacijai, LKL rėmėjams ir PER paslaugų teikėjams pagal būtinybę ir tik tiek, kiek reikia reklamos
turiniui rengti; duomenų tvarkytojas: Synergy Sport (teikiantiems statistikos platformą); UAB Medijų centras (atsakingiems už varžymų vaizdinės medžiagos administravimą ir teikimą spaudai),
Youtube platforma (čia talpinami įvairūs vaizdo įrašai ir reportažai iš LKL organizuojamų renginių.
Duomenų teikimas už ES ribų nevykdomas.
Duomenis teikti privaloma, kai jų reikia siekiant įgyvendinti LKL nuostatus, šią sutartį ir teisės aktų reikalavimus. Duomenų nepateikimas galėtų turėti neigiamų pasekmių, nes LKL negalėtų pilnai
atlikti savo pareigų. Kai duomenų teikimo pagrindas LKL teisėtas interesas, duomenų teikimas neprivalomas.
Duomenų subjekto teisės: Jūs, kaip duomenų subjektas turite šias teises: gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; kai prašoma sutikimo, galite jo neduoti, arba atšaukti savo sutikimą
tvarkyti asmens duomenis; prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; tam tikrais atvejais prašyti ištrinti asmens duomenis arba prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kai duomenys tvarkomi LKL ar trečios asmens teisėto intereso pagrindu; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Norėdami įgyvendinti
šias teises, kreipkitės bendraisiais KL kontaktais.

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis):

Parašas:

Data, vieta:
Jeigu sportininkas yra nepilnametis: Aš patvirtinu, kad kaip sportininko vienas iš tėvų/ globėjų sutinku su šia sutartimis ir deklaracija.
Tėvų/globėjų vardas, pavardė:
Tėvų, globėjų parašas:
Santykis su žaidėju:
Data, vieta:
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Annex 2.
LKL LICENCE AGREEMENT & LKL PARTICIPANT‘S DECLARATION
of Fair and Responsible Play in the Games Organized by
the Lithuanian Basketball League (LKL)
Season 2022-2023
Name, Surname:
Representing Basketball Club:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

As a participant in this Lithuanian Basketball League (LKL) competition and, in consideration of the acceptance of my participation therein, I declare that I will respect the spirit of fair play, clean game and
non-violence, and behave accordingly on and off the sports field.
I declare that I have read and that I have full knowledge of the provisions of the Regulations of the Lithuanian Basketball Leagues Championship, including privacy policy, FIBA Internal Regulations
currently in force and I agree to comply with all such provisions. In particular, I agree to comply with the provisions of the FIBA Internal Regulations governing Anti-Doping currently in force and I hereby
confirm that I am aware of the regulations and penalties relating to the fight against doping.
[Applicable only to players] I undertake to submit to the doping control tests (including out of competition tests by FIBA, WADA, Lithuanian Anti-Doping Agency or any organization commissioned by
FIBA, to accept the results of such tests and to abide by the respective regulations as applicable from time to time. I am also informed, and it is acceptable to me that my National Federation and my club
forward my personal data to FIBA for use in connection with doping tests, results management and possible disciplinary proceedings. I have read and understood the players’ information notice (see
https://www.fiba.basketball/players-information-notice) regarding doping-control related data and it is acceptable to me that my personal data will be processing in accordance with the applicable anti-doping
regulations.
I also undertake to comply with the FIBA Code of Ethics as well as with the Code of Ethics and Discipline of the Lithuanian Basketball Federation, in particular, to not participate in, support or promote
betting activities related to Lithuanian Basketball League’s competitions. I am informed and it is acceptable to me that third parties may transfer to FIBA and to the Lithuanian Basketball League information
pertaining to betting activities in relation to the Lithuanian Basketball League’s competitions. I am informed that prohibition to support or promote betting activities is not applicable in those cases, when the
Regulations of the Lithuanian Basketball League Championship requires to support or promote the activities of Lithuanian Basketball League’s official partners or sponsors.
I undertake to refrain from direct or indirect participation in gambling and other pursuits related to the games organized by the Lithuanian Basketball League (LKL) and/or other tournaments that involve my
team.
I undertake not to disclose any information about health conditions of any of my teammates or other team(s) players or any other matters up to my knowledge that may directly or indirectly affect the
basketball game and its result.
I acknowledge and agree that:
a) I participate in the competitions of the Lithuanian Basketball League at my own risk and that I will take all reasonable measures to protect myself from the risks of participation;
b) I am responsible for all property I bring into the Lithuanian Basketball League’s competition sites and that the Lithuanian Basketball League shall have no responsibility for any loss or damage to
this property.
I irrevocably release the Lithuanian Basketball League (LKL) (and their respective members, directors, officers, employees, volunteers, contractors or agents) from any liability (to extent permitted by law)
for any loss, injury or damage that I may suffer in relation to my participation in the Lithuanian Basketball League (LKL) competitions.
I agree that any dispute, controversy or claim arising out of, in connection with, or on the occasion of the competitions of the Lithuanian Basketball League (LKL) and/or generally the LKL Regulations,
which cannot be settled amicably and which remains unsettled once the legal remedies established by the LKL Regulations have been exhausted, shall be submitted to any court of the Republic of Lithuania
or Vilnius Court of Commercial Arbitration or Court of Arbitration for Sport (CAS).
I acknowledge and agree that my participation to the competitions of the Lithuanian Basketball League (LKL) is conditional upon my valid acceptance of and my compliance with each and all the provisions
of this LKL License Agreement & LKL Participant’s Declaration.
In case I break the provisions of this LKL License Agreement & LKL Participant’s Declaration, I realize that the LKL Sport Director has the right to impose fine on me. I am aware that I may be fined with
the prohibition to continue playing in the LKL competitions. Moreover, LKL administration will inform the Police Department of the Republic of Lithuania under the Ministry of Interior of the Republic of
Lithuania and/or any other official institution (including official basketball institutions like FIBA, Lithuanian Basketball Federation, WADA, CAS, national basketball federation of the appropriate country,
etc.) regarding this issue.
In case of violation, I undertake to attend the LKL Technical Committee at a certain place and time and I undertake to take the necessary steps to uncover the truth.
In case of violation, I undertake not to disclose any kind of public information or announcements to the mass media representatives without prior consent from the LKL administration.
By signing below, I certify that I have read this LKL License Agreement & LKL Participant’s Declaration and I will follow these rules.
Information on processing of personal data:
Controller: The Lithuanian Basketball League (LKL) shall be the controller of personal data processed for the purposes set out below.
Purposes and grounds of processing: In its activities, the LKL shall process personal data of its players, team administration and other related persons for the following purposes:
Collection and analytics of games statistics for relevant competitions (Data shall be processed because this is mandatory under the LKL licence agreement and the regulations of the LKL
(grounds for processing: Articles 6(1)(b) and 6(1)(c) of the GDPR));Completion of game logs (Data is processed because this is mandatory under the Rules of the International Basketball
Federation (Article 6(1)(c) of the GDPR));
Authorisation to participate in the competitions organised by the LKL and enter data in the statistics platform (Data shall be processed because this is mandatory under the LKL licence
agreement and the regulations of the LKL and the Republic of Lithuania Law on Physical Education and Sport (grounds for processing: Articles 6(1)(b) and 6(1)(c) of the GDPR)). For the
purposes of implementation of the afore-mentioned purpose, the LKL also processes the player health data;
Ensuring of proper compliance with LKL licences (clubs and players). (Data shall be processed because this is mandatory for performance of this LKL Licence Agreement (Article 6(b) of
the GDPR);
Organisation of surveys/nominations. The LKL shall send questionnaires with different surveys (Data shall be processed because the LKL has an overriding legitimate interest to assess and
motivate the best players (Article 6(f) of the GDPR). You are entitled to object to processing of your data for the afore-mentioned purpose;
Raising awareness of the LKL / advertising of the sponsors. The LKL shall film, take photos, other record the competitions, promotions and other events organised by the LKL (during such
events you may be identified or otherwise associated with the LKL or the club you represent). Your image (i.e. image, avatar, name, identity, autograph and other personal identification
characteristics) can be used in production, sale, distribution, development, advertising or raising awareness of the products or services, commercial and non-commercial projects of the LKL
and/or its partners on the website of the LKL, social media accounts, Youtube channel and other information society tools (Data shall be collected for performance of this LKL Licence
Agreement (Article 6(b) of the GDPR) all over the current season.
Raising awareness of basketball - Creation of historical and statistical collages, artistic/historical films and other original authors’ works. (The data is collected because LKL has an overriding
legitimate interest - to popularize the sport of basketball (GDPR Article 6 (f)).
Creation of games (Grounds for processing: your voluntary consent (laid down in a separate document as Annex 1)).
Data storage period: The majority of data is stored and can be used for historical statistical purposes till the end of existence of the LKL.
Recipients of data: Data shall be provided to the Lithuanian Basketball Federation, the International Basketball Federation, the sponsors of the LKL and PER service providers as necessary and insofar as
necessary for preparation of the advertising content: the processors: Synergy Sport (providing the statistics platform); Medijų centras UAB (responsible for administration of video material of competitions
and its provision to the press), Youtube platform (different video records and reports from the events organised by the LKL are uploaded here).
Data shall not be provided outside the EU.
Provision of data is mandatory where it is necessary for compliance with the Regulations of the LKL, this Agreement and the requirements of the legislation. A failure to provide data may have adverse
effects because the LKL could not fully fulfil its duties. Where the grounds for provision of data is the legitimate interest of the LKL, provision of data shall not be mandatory.
Rights of the data subject: You as the data subject shall have the following rights: the right to access information on processing of your personal data; where a consent is requested, you shall have the right
not to give it or withdraw your consent to process personal data; the right to request for erasure of inaccurate personal data, supplement incomplete personal data; in certain cases, the right to request for
erasure of personal data or request for restriction of processing of personal data; the right to data portability; the right to object where data is processed on the grounds of the legitimate interest of the LKL
or third party; the right to lodge a complaint to the State Data Protection Inspectorate. In order to exercise the afore-mentioned rights, please address by the general contact details of the LKL.

Full name in block letters:

Signature:

Date and place:
In case of juvenile athletes: I hereby certify that I as an athlete's parent/guardian agree with provisions of this agreement and declaration
Parent’s/guardian’s full name in block letters:

Parents/guardian’s signature:

Relationship to the player:
Date and place:
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PRIEDAS NR. 3.
LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS (LKL) LOGOTIPO,
LKL RĖMĖJŲ REKLAMOS NAUDOJIMO IR IŠDĖSTYMO TAISYKLĖS
Logotipo struktūra
Logotipas –,,LKL“ raidžių trumpinys ir lygos generalinio rėmėjo logotipas. Visada privaloma naudoti
pilną lygos logotipą (1 pav.). Lygos logotipas turi būti naudojamas tik horizontalus: baltame fone juodos raidės su
integruotu LKL generalinio rėmėjo spalvotu arba vienspalviu logotipu arba juodame fone baltos raidės su
atitinkamai integruotu LKL generalinio rėmėjo spalvotu arba vienspalviu logotipu (1 pav.)

1 pav. Pilnas LKL logotipas
Visada aplink logotipą turi būti užtikrinta „švaros zona“, kuri yra mažiausiai 2 cm. Logotipas jokiu būdu
negali liestis su kitais logotipais ar fotografijomis.

Logotipas ant varžybų marškinėlių
Vertikalus lygos logotipas (juodam fone) turi būti pavaizduotas ant varžybų marškinėlių kairės pusės
viršutinėje dalyje (2 pav.). Logotipas turi užimti 30 cm2 plotą.

2 pav. LKL logotipas ant varžybų marškinėlių
LKL logotipo naudojimas

1 lapas iš 3
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Logotipai krepšinio aikštelėje
LKL pilno logotipo lipdukas (skaidriam fone) (3 pav.) klijuojamas krepšinio aikštelės dešiniajame krašte,
nukreiptas į TV kameras (4 pav.). Logotipo lipduko dydis: 6,4 m². Aikštelės viduryje esančio skritulio lipduko
išmatavimai: skersmuo - 4,40 m. Aplink lipdukus yra privaloma 2 m „švaros zona“.

3 pav. Skaidrus pilnas lygos logotipas

LKL ČEMPIONATO
ARBA LKL REMĖJO
LOGO

LOGO

LOGO

LKL ČEMPIONATO
ARBA LKL REMĖJO
LOGO

4 pav. LKL lipdukų išdėstymo schema aikštelėje

LKL logotipo naudojimas

2 lapas iš 3
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Logotipas ant krepšio lentos
Horizontalus lygos logotipo lipdukas (baltame fone) turi būti priklijuotas lentos apačioje kairiajame
kampe (žiūrinti į krepšio lentą) (5 pav.). Lipduko išmatavimai: 22,5 cm x 15 cm. Lipdukai turi būti ant abiejų
rungtynėse naudojamų krepšio lentų.
Dešiniajame kampe – LKL rėmėjo/partnerio pozicija.

5 pav. LKL ir LKL generalinio rėmėjo/rėmėjo/partnerio lipdukas ant krepšio lentos
Kitos galimos logotipo panaudojimo galimybės
Pilnas lygos logotipas gali būti naudojamas:
-

klubų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose;
reklaminiuose skydeliuose;
reklaminėse sienelėse;
klubo socialinių projektų metu;
oficialiuose dokumentuose;
ir kita.

LKL logotipo naudojimas

3 lapas iš 3
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Priedas Nr. 4.

1 lapas

OFICIALI ŽAIDĖJŲ IR KOMANDOS NARIŲ PARAIŠKA DALYVAUTI
2022-2023 M. SEZONO “BETSAFE-LKL” ČEMPIONATE
2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato vykdymo datos: 2022.09.24 – 2023.06.12
Klubai paraišką Lietuvos krepšinio lygai (LKL) turi pateikti iki 2022-09-13 d.

KLUBAS/KOMANDA:

KLUBO/KOMANDOS BENDROJI INFORMACIJA

1. Klubo būstinės adresas:
Telefono Nr.:
2.

Pagrindiniai klubo kontaktiniai

El. paštas:

duomenys:

Interneto svetainė:

_____________________

Facebook/Youtube paskyros:
3. Pagrindinės arenos adresas
4. Rezervinės arenos adresas
(jeigu tokią turi)
5. Žaidybinės uniformos spalvos:

Data, vieta:

Pagrindinės uniformos spalva:
Atsarginės uniformos spalva:

Klubo direktorius
(vardas, pavardė, parašas)

2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato dalyvio paraiškos forma
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Priedas Nr. 4.

2 lapas

OFICIALI ŽAIDĖJŲ IR KOMANDOS NARIŲ PARAIŠKA DALYVAUTI
2022-2023 M. SEZONO “BETSAFE-LKL” ČEMPIONATE
2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato vykdymo datos: 2022.09.24 – 2023.06.12
Klubai paraišką Lietuvos krepšinio lygai (LKL) turi pateikti iki 2022-09-13 d.

KLUBAS/KOMANDA:

KLUBO ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR KITŲ, SU KLUBO VEIKLA SUSIJUSIŲ, ASMENŲ
(prezidento, vice-prezidento, garbės prezidento, valdybos narių, savininkų ir kt.)
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Užimamos
pareigos/pozicija

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data, vieta:

Klubo direktorius
(vardas, pavardė, parašas)

2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato dalyvio paraiškos forma
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Priedas Nr. 4.

3 lapas

OFICIALI ŽAIDĖJŲ IR KOMANDOS NARIŲ PARAIŠKA DALYVAUTI
2022-2023 M. SEZONO “BETSAFE-LKL” ČEMPIONATE
2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato vykdymo datos: 2022.09.24 – 2023.06.12
Klubai paraišką Lietuvos krepšinio lygai (LKL) turi pateikti iki 2022-09-13 d.

KLUBAS/KOMANDA:

TRENERIŲ, KOMANDOS NARIŲ IR KOMANDOS PALYDOVŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Gimimo data
(mmmm/mm/dd)

Užimamos
pareigos/pozicija

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Data, vieta:

Klubo direktorius
(vardas, pavardė, parašas)

2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato dalyvio paraiškos forma

89

Priedas Nr. 4.

4 lapas

OFICIALI ŽAIDĖJŲ IR KOMANDOS NARIŲ PARAIŠKA DALYVAUTI
2022-2023 m. SEZONO “BETSAFE-LKL” ČEMPIONATE

2022-2023m. „Betsafe-LKL“ čempionato vykdymo datos: 2022-09-24 – 2023-06-12

KLUBAS/KOMANDA:

Klubai paraišką Lietuvos krepšinio lygai (LKL) turi pateikti iki 2022-09-13 d.

ŽAIDĖJŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Jei žaidėjas
registruojamas su
dviejų lygų
licencijomis, nurodyti
lygą ir klubą

Gimimo data
(mmmm/mm/dd)

Pilietybė

Ūgis (cm)

Svoris (kg)

Žaidėjo
(žaidybinės
aprangos) Nr.

Žaidėjo pozicija (1/2/3/4/5)*

Paskutinis klubas ir šalis, kuriame
rungtyniavo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
* 1 – įžaidėjas; 2 – atakuojantis gynėjas; 3 – lengvasis kašto puolėjas; 4 – sunkusis krašto puolėjas; 5 – vidurio puolėjas/centras

Data, vieta:

Klubo direktorius
(vardas, pavardė, parašas)
2022-2023 m. „Betsafe-LKL“ čempionato dalyvio paraiškos forma
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PRIEDAS NR. 5.
KARALIAUS MINDAUGO TAURĖS (KMT)
2022-2023 M. SEZONO
FORMATAS

DALYVIAI: 12 (dvylika) LKL komandų
(taikoma komandų rikiuotė pagal 2021-2022 m. LKL užimtas vietas).
NUOSTATAI: KMT varžybos vykdomos vadovaujantis ir laikantis 2022-2023 m. “Betsafe–LKL”
čempionato nuostatų.
FORMATAS:
Komandos, 2022-2023 m. dalyvaujančios Eurolygos, BCL, 7days EuroCup ir FIBA Europe Cup
reguliaraus sezono varžybose, iš karto patenka į KMT III etapą.
Atrankos etapas
➢ Atrankos etape dalyvauja 2021-2022 m. „Betsafe-LKL” čempionate 11-ąją vietą užėmusi komanda ir
LKL čempionato dalyvio licenciją gavusi Gargždų „Gargždai“ komanda.
➢ Žaidžiamos dvejos rungtynės: antrosios rungtynės žaidžiamos komandos, 2021-2022 m. “BetsafeLKL” čempionate užėmusios 11-ąją vietą, aikštelėje.
➢ Į KMT I etapo varžybas patenka ta komanda, kurios bendras abiejų rungtynių įmestų-praleistų taškų
skirtumas yra geresnis. Jeigu pasibaigus antroms rungtynėms abiejų komandų bendras įmestųpraleistų taškų skirtumas yra lygus, tuomet turi būti žaidžiamas pratęsimas arba tiek pratęsimų, kol
bus išaiškintas poros nugalėtojas.
I etapas – 2022 m. spalis – gruodis
➢ I etape dalyvaus 8 (aštuonios) LKL komandos, 2021-2022 m. “Betsafe-LKL” čempionate, užėmusios
4-10 vietas ir atrankos etapą laimėjusi komanda.
➢ I etapo varžybos vyks dvejose (2) grupėse. Komandos į grupes paskirstomos burtų keliu, prieš burtų
traukimą komandas paskirstant į 2 (du) krepšelius:
- 1-ame krepšelyje: 4 (keturios) LKL komandos, 2021-2022 m. LKL čempionate užėmusios 4-7
vietas;
- 2-ame krepšelyje: 4 (keturios) LKL komandos, 2021-2022 m. LKL čempionate užėmusios 8-10
vietas ir atrankos etapą laimėjusi komanda.
➢ Komandos grupėse žaidžia 2 ratų sistema (vienerias rungtynes namuose ir vienerias išvykoje).
➢ Kiekvienoje grupėje 1-2 vietas užėmusios komandos patenka į III etapą.
II etapas – 2022 m. gruodis
➢ 3-ąsias vietas grupėse užėmusios komandos žaidžia Knock-out eliminavimo rungtynes (poroje
žaidžiamos vienerios rungtynės). Rungtynės vyksta komandos, 2021-2022 m. “Betsafe-LKL”
čempionate užėmusios aukštesnę vietą, aikštėje.
➢ Poros nugalėtoja patenka į III etapą.
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III etapas – ketvirtfinalis – 2022 m. gruodis – 2023 m. sausis
➢ III etapo poros nustatomos burtų keliu, prieš burtų traukimą komandas paskirstant į 2 (du) krepšelius:
- 1-ame krepšelyje: 3 (trys) LKL komandos, 2021-2022 m. LKL čempionate užėmusios 1-3 vietas ir
1 (viena) LKL komanda patekusi iš I etapo ir kuri 2021-2022 m. LKL čempionate užėmė aukštesnę
vietą negu kitos;
- 2-ame krepšelyje: 3 (trys) LKL komandos, į III etapą tiesiogiai patekusios iš I etapo, ir 1 (viena)
komanda, patekusi iš II etapo.
A ketvirtfinalis
LKL 1 vieta - ?
B ketvirtfinalis
LKL 2 vieta - ?
C ketvirtfinalis
LKL 3 vieta - ?
D ketvirtfinalis
Iš I etapo patekusi komanda - ?
➢ Poros žaidžia dvejas rungtynes (namuose ir išvykoje). Antrosios rungtynės vyksta LKL komandos,
2021-2022 m. LKL čempionate užėmusios aukštesnę vietą, aikštėje, pirmosios rungtynės – kitos
komandos aikštėje.
➢ Iš kiekvienos poros į KMT finalinio ketverto varžybas patenka ta komanda, kurios bendras abiejų
rungtynių įmestų-praleistų taškų skirtumas yra geresnis. Jeigu pasibaigus antroms rungtynėms abiejų
komandų bendras įmestų-praleistų taškų skirtumas yra lygus, tuomet turi būti žaidžiamas pratęsimas
arba tiek pratęsimų, kol bus išaiškintas poros nugalėtojas.

IV etapas - KMT finalinis ketvertas (F4):
➢ Į KMT F4 patenka komandos III etapo porų nugalėtojos.
DATOS:
2023 m. vasario 18 d. – pusfinaliai
E pusfinalis (A ir D ketvirtfinalio porų laimėtojai)
F pusfinalis (B ir C ketvirtfinalio porų laimėtojai)
2023 m. vasario 19 d. – finalai
Rungtynės dėl 3 vietos
E ir F porų pralaimėtojai
Rungtynės dėl 1 vietos
E ir F porų laimėtojai
VIETA: KMT F4 vyks LKL paskirtoje arenoje.
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TERMINŲ SANTRAUKA

Punktas

Terminas/data

Dokumentas/informacija

Nuoroda į LKL
korporatyvinį dokumentą

1

2

3

4

5.4.1.

2022-03-31

5.4.2.

2022-03-31

5.4.3.

2022-03-31

5.4.4.

2022-03-31

5.4.5.

2022-03-31

5.4.6.

2022-03-31

5.4.7. a)

2022-03-31

3.2.3.
5.4.7. b)

2022-03-31

6.4.

2022-07-07

48.4.9.

2022-08-20

Metinė finansinė atskaitomybė
Duomenys apie biudžeto vykdymą bei
nukrypimus nuo biudžeto už dvylika
praėjusių biudžeto mėnesių (Forma F).
Nurodytoje ataskaitoje turi būti parodyti
trumpalaikiai įsipareigojimai atitinkamų
metų gruodžio 31 dienai. Kartu su biudžeto
vykdymo ataskaita turi būti pateikiami
gautų pajamų (per praėjusius dvylika
biudžeto mėnesių) bei trumpalaikių
įsipareigojimų dydį pagrindžiantys
apskaitos registrai gruodžio 31 dienai.
Trumpalaikių įsipareigojimų dydį
pagrindžiančius apskaitos registrus
gruodžio 31 dienai.
Trumpalaikių įsipareigojimų žaidėjams,
treneriams, kitam klubo personalui ir
darbuotojams mokėjimų
atidėjimų/atsiskaitymų suderinimo rašytinės
sutartys, kuriose numatyta trumpalaikių
įsipareigojimų (skolų) sumokėjimo
grafikas, patvirtintas visų susijusių šalių,
tokiu būdu visoms susijusioms šalims
išreiškiant sutikimą dėl trumpalaikių
įsipareigojimų (skolų) sumokėjimo pagal
nustatytą grafiką atidėjimo.
Būsimojo čempionato biudžetas (pusmečių
detalumu, forma B)
Mėnesines (forma PLN203) ir/arba metines
(forma FR0478) gautos paramos
deklaracijos
Prisiimamų įsipareigojimų ir tinkamo
informacijos atskleidimo patvirtinimas
(forma P1)
Kontroliuojančių ir kontroliuojamų asmenų
forma (forma P2)
Klubo/komandos pavadinimas ir oficialus
logotipas
Klubai privalo LKL pateikti krepšinio
aikštelės grindų lipdukų, tinkamų arenos
parketui, techninius reikalavimus gamybai

LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka

LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka

LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka

LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka

LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka
LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka
LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka
LKL čempionato dalyvio
licencijavimo tvarka
LKL nuostatai
LKL nuostatai
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1

2

48.5.5.

2022-08-20

17.7.

2022-09-01

6.3. ir 17.8.

2022-09-01

6.2.1.

2022-09-13

17.9.

2022-09-09

6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
2022-09-13

6.5.4.
6.5.5.

14.5.1.

2022-08-15

6.2.2.
6.5.

2022-09-20

3
Klubai privalo LKL pateikti LED įrenginių
techninius reikalavimus reklaminių klipų
gamybai
LKL klubai privalo LKL atsakingiems
darbuotojams (LKL sporto direktoriui ir
projektų vadovui) patvirtinimui pateikti po
vieną (1) varžybinės aprangos komplektą
žaidybinės uniformos (šviesios ir tamsios
spalvos) ir apšilimo aprangos komplektą
arba el. paštu pateikti šios aprangos eskizus
skaitmeniniu formatu.
Komandos aprangos spalvos (šviesi ir
tamsi) ir kuri iš jų yra pagrindinė
Pradinė komandos paraiška – žaidėjų ir
komandos narių sąrašas
LKL klubai visas oficialias žaidybines
aprangas privalo pasigaminti iki 2022 m.
rugsėjo 9 d.
Kartu su pradine paraiška pateikiama:
- paleidžiamieji ir/ar skolinimo raštai;
- LKF leidimai, jei žaidėjai paskutinį
kartą rungtyniavo užsienyje;
- registruojamų žaidėjų, trenerių,
komandos palydovų sportinės veiklos
sutarčių (ir/arba skolinimo sutarčių),
sudarytų tarp minėtų asmenų ir
juridinio asmens – LKL nario,
administruojančio šio nario LKL
klubo veiklą, kopijas
- Žaidėjų/trenerių deklaracijos (Priedas
Nr. 2);
- Klubo administracijos darbuotojų
sąrašas ir kontaktinė informacija.
Klubų oficialūs patvirtinimai, kad LKL
čempionato rungtynių tvarkaraščio datos ir
laikai yra suderinti su arenomis.
Patvirtinime ir/ar sutartyje su arena, turi
būti užfiksuota, kad LKL čempionato
rungtynės bus vykdomos pagal visų
susijusių šalių suderintą ir LKL Valdybos
patvirtintą tvarkaraštį.
Galutinė oficiali komandos paraiška –
žaidėjų ir komandos narių sąrašas;
Ir jeigu ankščiau ne visi dokumentai
buvo pateikti, tuomet visi reikalingi
dokumentai, nurodyti 6.5. punkto
papunkčiuose

4

LKL nuostatai

LKL nuostatai

LKL nuostatai
LKL nuostatai
LKL nuostatai

LKL nuostatai

LKL nuostatai

LKL nuostatai
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1

2

3

45.4.3.

2022 m. rugsėjo
mėn.

LKL klubai privalo sudaryti sąlygas LKL
atstovams arba LKL paskirtiems asmenims
vykdyti žiniasklaidos dienas

6.5.6.

Vėliausiai iki
2022-09-19

6.6.

2022-03-31

6.2.3.a.

Nuo 2022-09-21
iki 2022-10-07

6.2.3.b.

Nuo 2022-10-08
iki 2023-02-11

27.4.

2023-01-10

6.7.7..

6.2.3.c.

Iki 2023-02-23
16:00 val.

Nuo 2023-02-20
iki 2023-04-22

4

LKL nuostatai

Pateikti žaidėjų, trenerių, komandos
palydovų ir kt. bei administracijos
darbuotojų profilio nuotraukas vilkint klubo
LKL nuostatai
simbolika pažymėtą aprangą (jeigu LKL
savarankiškai neatlieka LKL komandų narių
fotosesijų)
2000 (dviejų tūkstančių) eurų depozito
sumokėjimas į LKL sąskaitą baudų LKL nuostatai
padengimui
Papildoma žaidėjų registracija. (kiekvieno
papildomo žaidėjo registracijai joks baudos LKL nuostatai
mokestis netaikomas).
Papildoma žaidėjų registracija. (kiekvieno
papildomo žaidėjo registracijos mokestis 60 LKL nuostatai
eurų).
Informacija apie komandos pagrindinę ir
rezervinę arenas bei arenų užimtumo LKL nuostatai
grafikai kitam krepšinio sezonui
Žaidėjų su dviejų lygų licencijomis
registracijos terminas: Lietuvos krepšinio
lygos (LKL) klubai gali įregistruoti žaidėjus,
kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir LKL nuostatai;
atitinka nustatytą amžiaus limitą, vienu metu 2019-04-23 d. LKF
galinčius turėti dviejų lygų licencijas konferencijos nutarimas Nr.
(neskaitant Lietuvos moksleivių krepšinio 2019/03-10
lygos licencijos/žaidėjo kortelės) ir
atitinkamai rungtyniauti dviejų Lietuvos
krepšinio lygų čempionatuose.
Trijų (3) papildomų žaidėjų registracija.
(Pirmo papildomo žaidėjo registracijos
mokestis 600 eurų; antro papildomo žaidėjo
LKL nuostatai
registracijos mokestis 1200 eurų; trečio
papildomo žaidėjo registracijos mokestis
1800 eurų).
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