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I. TIKSLAI 

 
Vilniaus krepšinio sąjunga (toliau Krepšinio sąjunga) siekia: 

 
1. Vienyti ir koordinuoti Vilniaus sporto klubų veiklą, įgyvendinant šiuose nuostatuose ir Vilniaus krepšinio 

sąjungos įstatuose numatytus uždavinius. 

2. Populiarinti ir propaguoti krepšinio sportą Vilniuje, skatinti vilniečius žaisti krepšinį ir lankytis Vilniaus m. 
krepšinio čempionato rungtynėse. 

3. Išaiškinti stipriausias Vilniaus vyrų krepšinio komandas A, B, C ir D lygose. 
4. Efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie Vilniaus m. 

krepšinio čempionatą pasiektų visuomenę. 

5. Plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių sporto federacijomis ir organizacijomis. 
 

II. VADOVAVIMAS 

 

1. Plasta-Sostinės krepšinio lygą (toliau Plasta-SKL) organizuoja ir jam vadovauja, nuostatus ir tvarkaraštį 

tvirtina Krepšinio sąjungos varžybų direktoratas, kurį sudaro trys atsakingi asmenys – Krepšinio sąjungos 
prezidentas, pirmininkas ir varžybų direktorius. Už čempionato vykdymą atsako Krepšinio sąjungos 

pirmininkas ir varžybų direktorius. 
2. Krepšinio sąjungos būstinė yra įsikūrusi J.Basanavičiaus g. 16/5-25, Vilniuje. 

 

III. VARŽYBOS 

 

1. Dalyvaujantys klubai 

 

Plasta-SKL pirmenybėse dalyvauja Vilniaus krepšinio klubai – asociacijos nariai, kurie laikosi Krepšinio sąjungos 

įstatų, nuostatų ir vykdo kitus Krepšinio sąjungos valdybos patvirtintus reikalavimus. 
 

2015-2016 m. Sostinės krepšinio lygoje dalyvauja šie klubai: 
 

A lyga. „Legionas“, „LEU-Šviesa“, MRU, „Oro navigacija“, „Sadolin“, „SK Ferimsta“, „Stekas“, „Š.Marčiulionio KA“, 

„Tegra“, VGTU, „Vilniaus kolegija“, „Vilniaus universitetas“, „Volfas Engelman“ ir „VTDK-SLK Patriotai“. 
 

B lyga. „Dailės akademija“, „Gestas-IDW“, „ISM universitetas“, „KK Žaibas“, „LKA-karys.lt“, „MB Legal-Tikroji 
sauga“, „ReBALT-Autošalna“, „Rybvalda“, „Savivaldybės administracija“, „SK Nemenčinė“, „SK Oaks-Magnum 

veterinarija“, „SKM-Agotos gryčia“, „Š.Marčiulionio KA-Electrolux“, „Š.Marčiulionio KA-Himėja-Caparol“, „Teltonika“, 

„Vilniaus KM-97“, „Vilniaus KM-98“, „Vilniaus ugniagesys“, „Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas“ ir „VSC-
Elteros projektai“. 

 
C lyga. „2Gen-Kaefer“, „A komanda“, „ACO.LT“, „Agmeka“, „Apranga“, „BC Dugnas“, „BC KSP“, „BC Pilaitė“, „BC 

Vilkai“, „Boblbee.lt“, „Capital City“, „Duonpelnys Basket“, „Dussmann“, „Elektros idėjos“, „Gealan“, „Grigiškės-
plasta.lt“, „GS Centras“, „Hanse TRailer“, „HL531“, „Ilgas ir co.“, „Infoera“, „Irsana.lt“, JBR, „JSK Gulbinai“, 

„Kiementas“, „Kirviai“, „KK Aedilis“, „Krepšinio mėgėjai“, „Kumštis“, „Kuršėnai“, „LHV bankas“, „LiveActive“, „Lynx“, 

„Mamutai“, „Miražas“, „Nuts“, „Oaks-2“, Pabradės „Intersurgical“, „Patikima praktika“, „Penktukas“, „Rumida-LLK“,  
„SK Ardas“, „SKM-99-1“, „SKM-Safety Style“, „Society“, „Stiklopaslaptis.lt“, „Š.Marčiulionio KA-PZU“, „Širvėna“, 

„Tirola“, „Tornadas“, „UniClub“, „United“, Vilniaus aps. VPK, Vilniaus KM-2000, Vilniaus KM-98-II, Vilniaus KM-99-II, 
Vilniaus KM-I, „Vilrufas“, „VLI Timber“, „VU Fizikai“ ir „Žali“. 

 

D lyga. „Akcija-KREPŠINIS“, „BC Kedas“, „BC Sava chebra“, „BC Šilas“, „Capital vertinimas“, „Delamode Baltics“, 
„Komanda X“, „Oaks-3“, „Ridikas-nuomasventojoje.com“, „SKM-Šernai“, Vilniaus KM-2000-II ir VKSK-2.   

2. Komandų registracija 

2.1 Plasta-SKL čempionate dalyvaujantys klubai iki 2015 m. spalio 01 d. turi pristatyti Krepšinio sąjungos 

varžybų direktoriui oficialias paraiškas komandų registravimui, žaidėjų nuotraukas ir sumokėti nustatytą 

metinį asociacijos nario mokestį (A lygoje – €1400, B lygoje – €800, C lygoje – €650, D lygoje - €450). 
Krepšinio mokyklų komandoms, kuriose rungtyniauja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, 

taikoma €150 nuolaida nario mokesčiui. 
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2.2 Paraiškoje turi būti nurodyta: komandos pavadinimas, komandos pasiekimai, įkūrimo data, komandos 

vadovo kontaktai (tel. nr., faks. nr. ir el. paštas) žaidėjų vardai, pavardės, gimimo datos, ūgiai, svoriai, 
pozicijos, marškinėlių numeriai. Taip pat kiekvieno žaidėjo parašas, kuris patvirtina, kad žaidėjas pats 

atsakingas už rungytnių metu patirtas traumas. Paraiškoje gali būti įrašyti mažiausiai 8, daugiausiai – 18 
žaidėjų (krepšinio mokykloms leidžiama įtraukti iki 20 žaidėjų ). Paraišką pasirašo klubo vadovas. 

2.3 Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) 2015-2016 m. sezone registruotiems ir galiojančią licenciją turintiems 

žaidėjams Vilniaus krepšinio sąjungos valdybos nutarimu taikomas NKL žaidėjų statusas. NKL žaidėjų 
statusą turinčių žaidėjų skaičius paraiškoje nėra ribojamas, tačiau vieneriose Plasta-SKL čempionato A lygos 

rungtynėse į oficialų protokolą gali būti įtraukti tik du NKL žaidėjų statusą turintys komandos nariai, B ir C 
lygų rungtynėse į oficialų protokolą galima įtraukti tik vieną NKL žaidėjų statusą turintį komandos narį. Šis 

statusas negalioja tik jaunuoliams, kuriems iki 2015 m. spalio 01 d. nėra sukakę 20 metų. 
2.4 Užsienio profesionalų lygose, LKL, BBL ir VTB 2015-2016 m. sezone įregistruotiems žaidėjams Plasta-SKL 

čempionate žaisti neleidžiama. Ši taisyklė negalioja tuo atveju, jei žaidėjas tą patį sezoną buvo pašalintas iš 

profesionalų lygos, nesužaidęs joje daugiau nei 5 (penkių) rungtynių. Šis statusas negalioja ir Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, kuriems iki 2015 m. spalio 01 d. nėra sukakę 19 metų. 

2.5 Papildomai žaidėjus galima įregistruoti iki reguliariojo sezono pabaigos, sumokėjus € 15 mokestį ir pateikus 
Varžybų direktoriui oficialų raštišką prašymą, nurodant žaidėjo vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, svorį, 

poziciją ir marškinėlių numerį. 

2.6 Žaidėjai, norėdami rungtyniauti atkrintamosiose varžybose (A – ketvirtfinalyje, B lygoje – aštuntfinalyje, C 
lygoje – šešioliktfinalyje, D lygoje - aštuntfinalyje) privalo būti sužaidę ne mažiau nei 5 rungtynes. 

2.7 Žaidėjai, kurie 2015-2016 m. sezono metu turi NKL žaidėjo statusą, galės žaisti tolimesniuose Plasta-SKL 
čempionato etapuose tik tuo atveju, jeigu be jokių išlygų konkrečioje komandoje rungtyniaus bent 50% 

reguliariojo sezono rungtynių. 
2.8 Žaidėjas, kuris 2015-2016 m. turi NKL statusą norėdamas žaisti atkrintamosiose A lygos varžybose 

reguliariojo sezono metu privalės būti sužaidęs bent 200 (du šimtus) minučių. 

2.9 Žaidėjas gali rungtyniauti tik vienoje Plasta-Sostinės krepšinio lygos A, B ar C lygos ekipoje. Išimtis taikoma 
Plasta-Sostinės D lygos dalyviams, kur gali rungtyniauti 3 Plasta-Sostinės C lygoje rungtyniaujantys 

krepšininkai. 

3. Žaidėjų licencijos 

3.1 Komandos licencija – tai leidimas visiems komandos žaidėjams dalyvauti 2015-2016 m. Plasta-SKL 

čempionato varžybose. Licencijas išduoda Krepšinio sąjungos direktorius. Licencijos gali būti naudojamos 
popieriniu arba elektroniniu formtu. 

3.2 Licencijos neišduodamos, jei klubas yra įsiskolinęs Krepšinio sąjungai. 
3.3 Jei A lygos klubas papildomai registruoja žaidėją po 2015 m. spalio 01 d., o B ir C lygų klubai po 2015 m. 

spalio 13 d., jis į licencija išduodama tik gavus banko patvirtinimą apie klubo sumokėtą € 15 mokestį arba 

mokestį sumokėjus Krepšinio sąjungos būstinėje. 
3.4 Jei žaidėjas yra įregistruotas, tačiau dėl techninių kliūčių jis laikinai negali būti įtrauktas į komandos 

licenciją, Varžybų direktorius išduoda klubui raštišką patvirtinimą apie žaidėjo registraciją, kol bus įtrauktas į 
komandos licencija. 

3.5 Prieš kiekvienerias Plasta-SKL čempionato rungtynes popierinė arba elektroninė komandos licencija arba 
Varžybų direktoriaus raštiškas patvirtinimas dėl žaidėjų registracijos pateikiamas rungtynių sekretoriui. 

3.10 Žaidėjui išvykus iš klubo, jis išbraukiamas iš licencijos. Klubai privalo raštu informuoti varžybų direktorių 

apie žaidėjų pasitraukimą iš komandos. 
3.11 Visos licencijos registruojamas Vilniaus krepšinio sąjungos duomenų bazėje. 

3.12 Ginčus dėl licencijų išdavimo ir panaikinimo sprendžia Krepšinio sąjungos valdyba. 

4. Čempionato sistema 

4.1 Plasta-SKL čempionato A lygos varžybos vyksta 3 etapais: 

 
I etapas (reguliarusis sezonas – II ratai) – 2015 m. spalio 01 d. – 2016 m. balandžio 10 d. 

II etapas (ketvirfinalis) – 2016 m. balandžio 11 d. – 2016 m. gegužės 05 d. 
III etapas (finalo ketvertas) – 2016 m. gegužės 06-07 d. 

 

I etape (reguliariame sezone) 14 komandų rungtyniauja vienoje grupėje. Visos grupės komandos tarpusavyje 
žaidžia po dvejas rungtynes (du ratai). 

 
II etape (ketvirtfinalis) dalyvauja 1-8 vietas reguliariajame sezone užėmusios komandos. Ketvirtfinalyje komandos 

žaidžia iki dviejų pergalių. Pirmosios ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos aukštesnę vietą užėmusios komandos 

salėje. 
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III etape (finalo ketvertas) dalyvauja pusfinalyje rungtyniavusių porų nugalėtojai. Varžybos vyksta dvi dienas 

sporto salėje, kurią nustato Varžybų direktoratas. Pirmą dieną vyksta pusfinalio kovos, o antrąją – mažasis ir didysis 
finalai.  

A lygos atkrintamųjų varžybų schema 
 

Ketvirtfinalis Pusfinalis Finalas Pusfinalis Ketvirtfinalis 

     
1    2 

     

     

8    7 
     

 

4    3 

     

     

5    6 
 

4.2 Plasta-SKL čempionato B lygos varžybos vyksta 5 etapais: 

 
I etapas (reguliarusis sezonas – II ratai) – 2015 m. spalio 12 d. – 2016 m. vasario 21 d. 

II etapas (aštuntfinalis) – 2016 m. vasario 22 d. – 2016 m. kovo 06 d. 
III etapas (ketvirtfinalis) – 2016 m. kovo 07 d. – 2016 m. kovo 27 d. 

IV etapas (pusfinalis) – 2016 m. kovo 28 d. – 2016 m. balandžio 14 d. 
V etapas (finalai) – 2016 m. balandžio 15 d. 

 

I etape (reguliariame sezone) – 20 komandų rungtyniauja dvejose grupėse, kur čempionato dalyvės tarpusavyje 
žaidžia po dvejas rungtynes (du ratai). 

 
II etape (aštuntfinalyje) dalyvauja 3-6 vieta grupėse užėmusios ekipos. Aštuntfinalyje komandos žaidžia iki dviejų 

pergalių, o geriausią rezultatą parodžiusi ekipa – žengia tiesiai į ketvirtfinalį. Pirmosios rungtynės žaidžiamos 

aukštesnį reitingą turinčios komandos salėje, nebent aštuntfinalio dalyvės susitars kitaip. 
 

III etape (ketvirtfinalyje) dalyvauja keturios stipriausios reguliariojo sezono dalyvės ir aštuntfinalių nugalėtojos. 
Ketvirtfinalyje komandos žaidžia iki dviejų pergalių. Pirmosios ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos aukštesnę 

vietą užėmusios ekipos salėje, nebent ketvirtfinalio dalyvės sutars kitaip.  
 

IV etape (pusfinalyje) dalyvauja ketvirtfinalių nugalėtojos. Pusfinalyje komandos žaidžia iki dviejų pergalių. 

Pirmosios pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos aukštesnę vietą užėmusios ekipos salėje, nebent pusfinalio dalyvės 
sutars kitaip. 

 
V etape (finalai) - dalyvauja pusfinalyje rungtyniavusių porų nugalėtojai. Varžybos vyksta vieną dieną sporto salėje, 

kurią nustato Varžybų direktoratas. Pirma žaidžia mažojo finalo dalyvės, vėliau vyksta didysis finalas.  

 
B lygos atkrintamųjų varžybų schema 

 

Aštuntfinalis Ketvirtfinalis Pusfinalis Finalas Pusfinalis Ketvirtfinalis Aštuntfinalis 

       

 A1    B1  

B4         A4 

              

           

A5         B5 

    

 B2      A2  

A3          B3 

            

         

B6      A6 
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4.3 Plasta-SKL čempionato C lygos varžybos vyksta 5 etapais: 
 

I etapas (reguliarusis sezonas grupės) – 2015 m. spalio 12 d. – 2015 m. lapkričio 29 d. 
II etapas (reguliarusis sezonas divizionuose) – 2015 m. gruodžio 02 d. – 2016 m. kovo 13 d. 

III etapas (atrankos etapas) – 2016 m. kovo 14 d. – 2016 m. kovo 27 d. 

IV etapas (atkrintamosios varžybos) – 2016 m. kovo 28 d. – 2016 m. gegužės 12 d. 
V etapas (Finalo ketverto varžybos) – 2016 m. gegužės 13-14 d. 

“Iššūkio taurės“ varžybos – 2016 m. kovo 14 d. – 2016 m. balandžio 17 d. 
 

I etape (reguliariame sezone grupėse) 61 komanda burtų keliu suskirstomos į 10 grupių (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) po 6-7 komandas (B grupėje – 7 komandos, kitose – po 6 ekipas). Komandos reguliariajame sezone grupėse 

tarpusavyje žaidžia po vienerias rungtynes (vienas ratas).  

 
II etape (reguliariame sezone divizionuose) dalyvauja visos 61 pirmojo etapo komandos. I divizione dalyvauja po 2 

stipriausias I etapo kiekvienos grupės komandas ir keturios geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos. Jos burtų 
keliu suskirstomos į 4 grupes (A, B, C ir D) po 6 komandas. II divizione dalyvauja į I divizioną nepatekusios 

komandos, kurios burtų kelių suskirstomos į 6 grupes (E, F, G, H, I ir J) po 6 (E grupėje – 7 komandos). Abiejuose 

divizionuose dalyvaujančios ekipos antrajame etape tarpusavyje susitiks du kartus (vieną – namuose, kitą – 
išvykoje, du ratai). 

 
III etape (atrankos etapas) – dalyvauja I divizione 5-6 vietose likusios komandos ir II divizione 1-4 vietas 

užėmusios ekipos, kurios pagal antrojo etapo rezultatus suskirstomos į reitingą nuo 1 iki 24 pozicijos. Jos 
suskirstomos į 16 porų ir žaidžia dviejų rungtynių seriją. Geriausią rezultatą parodžiusi komanda kovą tęs 

atkrintamosiose, pralaimėjusios ekipos baigs pasirodymą Plasta-Sostinės C lygos turnyre. 

 
Atrankos etape komandos bus paskirstytos į tokias poras: A5-24, A6-20, B5-23, B6-19, C5-22, C6-18, D5-21, D6-17, 

1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10 ir 8-9. 

 
IV etape (atkrintamosiose varžybose) rungtyniauja visos I diviziono komandos ir atrankos etapo nugalėtojos. Viso - 

32 komandos. Šešioliktfinalyje, aštuntfinalyje ir ketvirtfinalyje bus žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios 

šešioliktfinalio, aštuntfinalio ir ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos aukštesnę vietą užėmusios komandos sporto 
salėje, nebent komandos sutars kitaip.  

 
V etape (Finalo ketverto varžybose) dalyvauja 4 komandos, kurios dvi dienas paeiliui žaidžia pusfinalyje ir finale. 

Pirmąją varžybų dieną vyksta pusfinalių susitikimai, žaidžiamos vienerios rungtynės, o porų nugalėtojai patenka į 
finalą. Antrąją varžybų dieną iš pradžių žaidžiamas mažasis finalas, kuriame varžosi pusfinalyje pralaimėjusios 

komandos. Žaidžiamos vienerios rungtynės dėl 3-4 vietų. Tą pačią dieną, iškart po mažojo finalo, vyksta didysis 

finalas, kuriame susitinka pusfinalio nugalėtojai. Žaidžiamos vienerios rungtynės dėl 1-2 vietų. Finalo ketverto 
dalyviai iškovoja teisę žaisti 2016-2017 m. Plasta-Sostinės B lygoje. 

 
„Iššūkio taurėje“ dalyvauja į atrankos etapą nepatekusios ekipos, kurios pagal II etapo rezultatus išrikiuojamos į 

reitingą nuo 1 iki 13 pozicijos. Trys stipriausios reitingo ekipos patenka tiesiai į “Iššūkio taurės” ketvirtfinalį, likusios 

kovoja aštuntfinalio etape.  
 

Visos taurės dalyvės atkrintamųjų medyje jos išsidėsto pagal žemiau pateiktą schemą ir visuose etapuose kovoja 
„vieno minuso“ principu, t.y. žaidžia iki vienos pergalės. 

 

Rungtynės vyksta aukštesnę vietą užėmusios komandos salėje. Jei prieš tai buvusiame etape žemesnę vietą 
užėmusi komanda įveikia aukštesnę vietą turėjusią ekipą ji neperima namų aikštės pranašumo. Jei finalo ketverte 

dalyvauja keturios vienodą vietą užėmusios komandos, namų aikštės pranašumą turės geriausią pergalių ir 
pralaimėjimų balansą arba įmestų taškų santykį turinti ekipa. 
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C lygos atkrintamųjų varžybų schema 
         

A1        B1 

  Ketvirtfinalis    Ketvirtfinalis   

8-9   Pusfinalis  Pusfinalis   7-10 

    Finalas     

B4        A4 

         

A5-24        B5-23 

         

B2        A2 

         

2-15        1-16 

         

A3        B3 

         

B6-19        A6-20 

         

C1        D1 

         

6-11        5-12 

         

D4        C4 

         

C5-22        D5-21 

         

D2        C2 

         

4-13        3-14 

         

C3        D3 

         

D6-17        C6-18 
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“Iššūkio taurės” atkrintamųjų varžybų schema 
 

 Ketvirtfinalis    Ketvirtfinalis  
       

       

  Pusfinalis  Pusfinalis   

 1  Finalas  2  

       
       

       

       

       

8      7 

       
       

       

9      10 

       

       

       
4       

       

     3  

       

13       

       
       

       

5      6 

       
       

       
12      11 

       

 

5. Apdovanojimai 

 
5.1 Komandos, laimėjusios finalą dėl I-osios vietos, tampa atitinkamai A, B arba C lygų 2015-2016 m. sezono 

Sostinės krepšinio lygos nugalėtojomis. I-III vietos laimėtojai iš karto po finalo rungtynių apdovanojami 

Plasta-SKL taure, medaliais ir rėmėjų prizais. Taip pat išrenkamas naudingiausias Didžiojo finalo arba Finalo 
ketverto žaidėjas. Apdovanojami visi komandos žaidėjai ir treneris. 

6. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje 

 
6.1 Komandos klasifikuojamos pagal pergalių ir pralaimėjimų santykį – iškovotus taškus: už kiekvienas laimėtas 

rungtynes skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) – 1 taškas, už pralaimėjimą 
dėl teisės žaisti netekimo – 0 taškų. 

6.2 Kai dvi (ar daugiau) komandos surenka tiek pat taškų (pergalių ir pralaimėjimų santykis vienodas), 

aukštesnę vietą lemia jų tarpusavio rungtynių rezultatas. 
6.3 Kai dviejų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų santykis vienodas, komandų 

vietų nustatymui eilės tvarka naudojami tokie kriterijai: 
- didesnis pelnytų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse; 

- didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse;  
- didesnis pelnytų taškų skirtumas visose grupės rungtynėse; 

- didesnis pelnytų taškų skaičius visose grupės rungtynėse. 
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Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais. 

 
6.4 Jei po kiekvieno iš šių išvardintų kriterijų taikymo etapų galima nustatyti vienos ar daugiau komandų vietą, 

procedūra 6.3 kartojama nuo pradžios likusioms neklasifikuotoms komandoms. 
6.5 Paragrafai 6.2, 6.3, 6.4  galioja, kai komandos sužaidžia visas rungtynes grupėje. 

6.6 Jei komandos dar nesužaidė visų rungtynių grupėje ir 2 ar daugiau komandų turi vienodą laimėtų-

pralaimėtų rungtynių santykį, tai jų klasifikacija vykdoma pagal visų šių komandų sužaistų rungtynių įmestų 
taškų santykį. 

7. Čempionato tvarkaraštis. Rungtynių data ir laikas. 

 

7.1 Sostinės čempionato tvarkaraštį prieš sezoną patvirtina Varžybų direktoratas. 

7.2 Sostinės čempionato A lygos rungtynės žaidžiamos darbo dienomis, išskyrus penktadienį. Vilniaus 
čempionato B lygos rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ir sekmadienį. C lygos rungtynės vyksta visomis 

savaitės dienomis. 
7.3 Sostinės čempionato rungtynių pradžia pirmadienias - penktadieniais nuo 17:45 val. iki 21:15 val.,  

      šeštadieniais – nuo 13:00 iki 19:45 val., sekmadieniais – nuo 13:00 iki 20:15 val. Prieš sezoną klubai 
      paraiškoje privalo nurodyti, kurią valandą prasidės jų namų rungtynės. 

7.4 Dėl rungtynių pradžios laiko, kuris nėra numatytas 7.3 pukte, gali susitarti abi žaidžiančios komandos ir 

informuoti varžybų direktorių. 
7.5 Klubai gali kreiptis į Krepšinio sąjunga dėl rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimo. Oficialus raštiškas 

prašymas dėl rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimo turi būti pateiktas Varžybų direktoriui. Prašymą 
teikiantis klubas tvarkaraščio pakeitimą prieš tai privalo suderinti su varžovų klubu. Komanda, apie 

rungtynių perkėlimą informavusi varžybos direktoratą iki rungtynių pradžios likus mažiau nei 7 dienoms 

arba perkėlusi rungtynes daugiau nei kartą per sezoną, privalo sumokėti € 24 baudą. Komanda, apie 
rungtynių perkėlimą informavusi varžybos direktoratą iki rungtynių pradžios likus mažiau nei 3 dienoms 

privalo sumokėti € 45 baudą. 
7.6 Jeigu viena iš komandų nesutinka perkelti rungtynių datos/laiko, jos privalo vykti tvarkaraštyje numatytu 

laiku. 
7.7 Prasidėjus atkrintamosioms varžyboms poros tarpusavyje sutaria visų trijų serijos rungtynių datas, kurios 

turi būti nevėlesnės nei etapui duotas terminas. Esant nesutarimams dėl rungtynių datų, organizatoriai 

palaiko aikštelės šeimininkų siūlomą laiką, jeigu tik jų siūlomas laikas leidžia serijai neišlipti iš etapui skirto 
termino. 

 

8. Rungtynių pradžia, pertrauka, minutės pertraukėlės 

 

8.1 Rungtynių vyresniajam teisėjui nurodžius, komandos turi nedelsiant pradėti rungtynes. 
8.2 Komandos atsisakymas pradėti rungtynes ar laiko vilkinimas vertinamas kaip neatvykimas į rungtynes ir yra 

baudžiamas pralaimėjimu dėl teisės žaisti netekimo, pritaikant visas drausmines sankcijas. 
8.3 Rungtynių pertrauka tarp antro ir trečio kėlinio gali trukti daugiausiai 15 minučių. Abiejų komandų sutarimu 

pertrauka gali būti sutrumpinta iki 10 minučių. Minutės pertraukėlės trukmė – 1 minutė. 

 

9. Įgalioti asmenys 

9.1 Komandos suolo zonoje gali būti šie asmenys: į rungtynių protokolą įtraukti žaidėjai (daugiausiai 12), 
komandos treneris, trenerio asistentas, komandos vadovas (-ai), gydytojas bei masažuotojas – daugiausiai 

20 asmenų. 

9.2 Asmenys, kurie nėra komandos atstovai, vyresniajam teisėjui nurodžius privalo palikti komandos suolo zoną 
bei aikštės prieigas. 

9.3 Bet kuris asmuo, nubaustas diskvalifikacine pražanga, turi palikti komandos suolą ir eiti į komandos rūbinę 
arba išeiti iš pastato. 

9.4 Į sporto salę stebėti Sostinės krepšinio lygos rungtynes turi būti nemokamai įleidžiami žiūrovai ir 
žiniasklaidos atstovai. 
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IV. ARENOS 

10.  Arenos tinkamumas 

 

10.1 Čempionato varžybos vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir 
galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose bei šiose nuostatuose keliamus techninius ir saugumo 

reikalavimus. 

10.2 Informaciją apie namų sporto salę klubai privalo pateikti prieš sezoną, teikiant paraiškas. 
10.3 Sostinės čempionato arenų sąrašą oficialiai patvirtina Varžybų direktoratas. Krepšinio sąjungos 

administracija gali specialiai inspektuoti sporto sales ir įvertinti jų tinkamumą. Jei arena neatitinka reikalavimų, 
joje neleidžiama rengti Sostinės krepšinio lygos rungtynių. 

10.4 Sporto salėje turi būti įrengta mažiausiai 20 sėdimų vietų žiūrovams. 

10.5 Krepšinio aikštės, jos prieigų įrengimas ir žymėjimas, krepšiniui skirtų techninių įrenginių montavimas ir 
išdėstymas turi atitikti šiuose nuostatuose ir oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse keliamus reikalavimus. 

 
 

 

11.  Reikalavimai krepšinio aikštei 

 

11.1 Krepšinio aikštės danga turi būti vientisa, kieto, lygaus paviršiaus (pageidautina medinė), neslidi ir be jokių 
kliūčių. 

11.2 Aikštės matmenys turi atitikti keliamus reikalavimus: ilgis – 26-28 metrai, plotis – 14-15 metrų. Visos linijos 
turi būti vienos spalvos (pageidautina baltos) ir labai gerai matomos. 

11.3 Aikštės vidurio apskritimas ir 3 sekundžių zonos turi būti dažomos skirtinga spalva nei likusi aikštės dalis. 

11.4 Joks objektas negali kabėti virš krepšinio aikštelės žemiau nei 5 metrai nuo grindų. 
 

12.  Krepšių stovai ir lentos 

 

12.1 Sostinės krepšinio lygos gali būti naudojami mobilūs krepšių stovai, tvirtinami prie grindų arba krepšių 

lentas laikančios sistemos, tvirtinamos prie galinės sienos ar lubų. Visais atvejais klubai turi užtikrinti, kad 
krepšių konstrukcijos yra saugios ir nekelia grėsmės rungtynių dalyvių, žiūrovų ir aptarnaujančio personalo 

saugumui. 
12.2 Krepšių lentos turi atitikti FIBA taisyklėse keliamus reikalavimus. Jos turi būti pagamintos iš vientiso 

permatomo grūdinto stiklo arba medžio. Lentos matmenys: 1,80 m pločio ir 1,05 m aukščio. Lentos apatinė 

briauna turi būti 2,90 m aukštyje nuo grindų. 
12.3 Krepšinio lentos turi būti gerai pritvirtintos prie stovų, statmenai grindims ir lygiagrečiai galinei linijai. 

12.4 Linijos ant lentos dažomos balta spalva. 
12.5 Apatiniame dešiniajame lentos kampe (žiūrint iš aikštės pusės) gali būti žymimas Sostinės čempionato 

ženklas. Jį klubams pateikia Krepšinio sąjunga. 
 

13.  Lankai ir tinkleliai 

 
13.1 Sostinės A lygoje naudojami FIBA taisyklių reikalavimus atitinkantys atlenkiami lankai. Jie prie krepšių turi 

būti pritvirtinti taip, kad lanko apkrova tiesiogiai neveiktų lentos. 
13.2 Tinkleliai turi būti tamprūs, pagaminti iš baltų virvelių, leidžiantys akimirkai sulaikyti slystantį kamuolį. 

Tinklelis turi būti 40-45 cm ilgio. Įkritęs kamuolys neturi užstrigti tinklelyje ir tinklelis neturi užsikabinti ant 

lanko, kamuoliui praslydus. 
 

14.  Elektorininė įranga ir tablo 

 

14.1 Sporto salėse, kuriose vyksta Sostinės A lygos rungtynės, turi būti įrengta visa elektroninė įranga: 

švieslentė, 24 sekundžių laikrodžiai, garso signalai ir kt., atitinkanti FIBA krepšinio taisyklėse keliamus 
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reikalavimus. Sostinės B ir C lygos rungtynėse sporto salės šeimininkė privalo turėti elektroninę įrangą arba 

vartomą rezultato skaičiuoklį. 
14.2 Jeigu arenoje yra įrengta įgarsinimo sistema, per ją gali būti skelbiama informacija apie įvykius aikštelėje. 

Rungtynių metu draudžiama įgarsinimo sistemą naudoti skatinant palaikyti kurią nors komandą ar provokuoti 
žiūrovus neramumams ar smurtui. Muzika per garsiakalbius ar gyvai gali skambėti prieš rungtynes, minutės 

pertraukėlių metų, didžiosios pertraukos metu.  

 

15.  Komandų suolai ir sekretoriato stalas 

 
15.1 Sekretoriato stalo vieta – ties aikštės viduriu. Rekomenduojama sekretoriato stalą statyti ant paaukštinimo. 

Prie sekretoriato stalo turi būti paruoštos darbo vietos 2-3 asmenims. 

15.2 Ant sekretoriato stalo turi būti švieslentės ir 24 sekundžių laikmačio valdymo pultai, o Sostinės B ir C 
lygose – vartomi tablo. Rekomenduojama turėti ir žaidėjų pražangų lenteles. 

15.3 Iš abiejų sekretoriato pusių turi būti pastatytos 2 kėdės žaidėjų keitimams. 
 

16.  Apšvietimas ir temperatūra 

 

16.1 Krepšinio aikštė turi būti tinkamai ir tolygiai apšviesta, o šviesos šaltiniai neturi trukdyti teisėjams ir 

žaidėjams. 
16.2 Temperatūra sporto salėje, įskaitant komandų ir teisėjų rūbines, turi būti nežemesnė nei 15°C ir ne 

aukštesnė nei 25°C. 
 

17.  Rūbinės 

 
17.1 Arenoje privalo būti įrengtos atskiros rūbinės svečių ir šeimininkų komandoms. Taip pat pageidautina ir 

atskira rūbinė teisėjams. 
17.2 Rūbinėse turi būti įrengti suolai ar kėdės mažiausiai 12-ai žmonių. Rūbinėje turi būti įrengta dušo patalpa, 

taip pat pageidautina tualetas bei kriauklė. 

 

18.  Apsauga sporto salėse 

 
18.1 Šeimininkų klubas atsako už saugumą ir tvarką arenoje bei šalia jos prieš rungtynes, jų metų ir po 

rungtynių. 

18.2 Atsakomybė už incidentus, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka 
šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės sankcijos. 

18.3 Drausminės sankcijos gali būti taikomos svečių klubui už aiškiai identifikuojamos, klubą palaikančios 
asmenų (aistruolių) grupės neleistinus veiksmus prieš kitus rungtynių dalyvius: žiūrovus, aptarnaujantį 

personalą ar varžovus. 

 

19.  Kiti reikalavimai 

 
19.1 Šeimininkų klubas rungtynėms turi paskirti atstovą, kuris atsakingas už aikštės paruošimą, svečių 

komandos, teisėjų ir sekretorių pasitikimą prieš rungtynes ir išlydėjimą pasibaigus rungtynėms.  
19.2 Oficialus Sostinės čempionato kamuolys yra FIBA atestuotas "Molten" krepšinio kamuolys. 

19.3 Šeimininkų klubas privalo sudaryti sąlygas filmuoti arba fotografuoti rungtynes svečių komandos 

operatoriui arba fotografui. 
      19.4 Stipriausia Sostinės krepšinio lygos ekipa privalo SKL atstovauti papildomuose turnyruose.  

      19.5 Komandos, kurios iki 2015 m. gruodžio 01 d. nesumokės nario mokesčio bus be jokių išlygų braukiamos 
iš Sostinės krepsinio lygos, o visų sužaistų rungtynių rezultatai bus anuliuojami. Jeigu komandos vadovas 

pateikia raštišką prašymą atidėti mokėjimą su pasižadėjimu, terminas gali būti koreguojamas. 
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V. SOSTINĖS KREPŠINIO LYGOS ĮVAIZDIS 

20.  Sostinės krepšinio lygos įvaizdis ir savireklama 

 

20.1 Sostinės krepšinio lygos dalyviai turi kurti ir vystyti savo sporto klubo įvaizdį, bendradarbiauti su savo ir 
Krepšinio sąjungos rėmėjais bei aktyviai prisidėti prie bendro Sostinės čempionato įvaizdžio formavimo. 

20.2 Savireklamos ir varžybų populiarinimo tikslais Krepšinio sąjunga susitarusi su klubų vadovais turi teisę 
naudoti klubų pavadinimus ir logotipus bei Sostinės krepšinio lygos  dalyvių: trenerių, žaidėjų, teisėjų, komandų 

atstovų atvaizdus ir vardus vaizdo ir garso klipuose, internete, spausdintuose leidiniuose, sezono programėlėse, 

afišose bei ant Sostinės krepšinio lygos  atributikos. 
20.3 Sostinės krepšinio lygos  dalyviai savireklamos tikslais gali naudoti Sostinės čempionato pavadinimą vaizdo 

ir garso klipuose, internete, spausdintuose leidiniuose bei ant klubų atributikos. 
20.4 Klubams rekomenduojama turėti veikiančią interneto svetainę, kurioje talpinama informacija apie klubą, jo 

veiklą, skelbiamos su klubu susijusios naujienos, pateikiamas rungtynių tvarkaraštis ir t.t. 
 

21.  Ryšiai su žiniasklaida 

 
21.1 Visi Sostinės krepšinio lygos dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, žurnalistai, savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos 
žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę. 

21.2 Sostinės krepšinio lygos dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą ir teisingą informaciją apie varžybas ir Krepšinio 

sąjungos veiklą. 
21.3 Sostinės krepšinio lygos dalyviams draudžiama platinti nepagrįsta kritiką, konfidencialią, tikrovės 

neatitinkančią informaciją, kuri žemina fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkia Sostinės čempionato įvaizdžiui, 
klubų interesams, ypač jų reputacijai. 

21.4 Sostinės krepšinio lygos dalyviams, ignoruojantiems arba pažeidžiantiems aukščiau išvardintus 

reikalavimus, taikomos drausminės sankcijos. 
 

22.  Reklama aikštelėje 

 

22.1 Klubo rėmėjų reklamos pozicijų skaičius aikštelėje neribojamas. 

22.2 Reklama ant aikštelės turi būti patalpinta taip, kad visos krepšinio aikštės linijos būtų aiškiai matomos. 
22.3 Kita reklama už aikštės ribų rungtynių dalyviams neturi užstoti švieslentės, laikrodžio, 24 sekundžių 

laikrodžių. 
22.4 Krepšinio sąjunga turi teisę varžybų metu įpareigoti Sostinės krepšinio lygos dalyvius iškabinti ne daugiau 

kaip 3 Krepšinio sąjungos rėmėjų reklaminius tentus arba vėliavas. 

22.5 Visi Sostinės A lygos klubai privalo savo aikštėje pasikabinti SKL tentą. 

 VI. ŽAIDĖJŲ APRANGA  

 

23.  Pagrindinės taisyklės 

 
23.1 Komandos žaidėjai rungtynėse privalo vilkėti vienodą sportinę aprangą, be papildomų priedų ar aksesuarų. 
23.2 Komandos privalo turėti dviejų spalvų žaidybinę aprangą. Viena spalva privalo būti šviesi, kita – tamsi. 

Šeimininkų komanda rungtyniauja su šviesios spalvos apranga. Svečių komandos apranga turi aiškiai skirtis. 
23.3 Atsakomybė ir drausminės sankcijos dėl netinkamos aprangos – kai abi komandos vilki tamsias arba 

šviesias aprangas, tenka svečių komandai. 

23.4 Ant žaidybinės aprangos galima talpinti neribotą kiekį klubo rėmėjų reklaminių užrašų ar logotipų, tačiau 
žaidėjų numeriai turi būti aiškiai matomi. 

VII. TEISĖJAI 

24.  Reikalavimai teisėjams 
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24.1 Vilniaus krepšinio sąjungos ir Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos (toliau VKTS) santykiai grindžiami 

bendradarbiavimo sutartimi. 
24.2 VKTS rekomenduojamų teisėjų ir sekretorių sąrašą patvirtina Varžybų direktoratas. Už Sostinės krepšinio 

lygos teisėjų ir sekretoriato darbuotojų paskyrimą atsakinga VKTS. 
24.3 VKTS pateiktame teisėjų ir sekretorių sąraše turi būti tik asmenys, teisėjų seminaruose išlaikę fizinius ir 

teorinius testus. 

24.4 Rungtynėms teisėjauja 2 aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas. Finalo arba atkrintamųjų 
varžybų rungtynėms Krepšinio sąjunga gali paskirti 3 aikštės teisėjus. 

24.5 Aikštės teisėjai, sekretoriato darbuotojai turi vadovauti rungtynėms pagal šiuos nuostatus, oficialias FIBA 
krepšinio taisykles, oficialias FIBA taisyklių interpretacijas ir neturi teisės jų keisti. 

24.6 Teisėjai negali būti susiję su aikštėje rungtyniaujančiomis komandomis, t.y. būti komandos atstovais, 
žaidėjais, treneriais. 

24.7 Teisėjai privalo būti geros sportinės formos. 

24.8 Teisėjai rungtynėse privalo vilkėti Krepšinio sąjungos pateiktą oficialią teisėjų aprangą. 
24.9 Teisėjams ir sekretoriato darbuotojams rungtynėse draudžiama pasirodyti apsvaigus nuo alkoholio, 

narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų. 
24.10 Jei teisėjai nesilaiko Sostinės krepšinio lygos nuostatuose keliamų reikalavimų ir/ar oficialiose krepšinio 

taisyklėse priskiriamų pareigų, jiems taikomos drausminės sankcijos. 

25.  Teisėjų pareigos 

 

25.1 Vyresniojo teisėjo ir kitų teisėjų teisės bei pareigos reglamentuojamos oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse. 
25.2 Jei viena iš komandų pateikia protęstą arba kyla rimti konfliktai (Sostinės krepšinio lygos nuostatų 

nesilaikymas, komandų ar žiūrovų netinkamas elgesys ir t.t.), vyresnysis teisėjas per 1 valandą nuo rungtynių 

pabaigos turi apie tai pranešti varžybų direktoriui arba Krepšinio sąjungos direktoriui. 
25.3 Visos vyresniojo teisėjo pastabos, susijusios su rimtais šių nuostatų ir krepšinio taisyklių pažeidimais, turi 

būti užrašytos antroje rungtynių protokolo pusėje. 
25.4 Krepšinio sąjungos prašymu rungtynių vyresnysis teisėjas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos privalo 

atsiųsti atskirą išsamų pranešimą apie kilusius konfliktus, užfiksuotus krepšinio taisyklių ir Sostinės krepšinio 
lygos nuostatų pažeidimus. 

25.5 Vyresnysis teisėjas taip pat yra įpareigotas Krepšinio sąjungos atstovas, kuris bendradarbiauja su 

sekretoriato teisėjais, klubų atstovais bei stebi, ar laikomasi Sostinės krepšinio lygos nuostatų, oficialių krepšinio 
taisyklių. 

25.6 Iki rungtynių pradžios likus ne mažiau nei 15 minučių komandų atstovai privalo pateikti sekretoriato 
teisėjams žaidėjų licencijas arba varžybų direktoriaus raštišką patvirtinimą apie registruotus žaidėjus. 

25.7 Vyresniojo teisėjo pareiga patikrinti rungtynėms registruojamų žaidėjų tapatybę ir jų dalyvavimo 

teisėtumą. Jei nėra žaidėjo licencijos arba varžybų direktoriaus raštiško patvirtinimo apie žaidėjo registraciją, 
tuomet jo negalima registruoti rungtynėms. 

25.8 Vyresnysis teisėjas turi teisę patikrinti asmenų, esančių komandos suolo zonoje, tapatybę ir skaičių. 
Asmenys, neturintys licencijų arba varžybų direktoriaus raštiško patvirtinimo apie žaidėjo registraciją, privalo 

palikti suolo zoną. 
 

26.  Sekretoriato teisėjai 

 
26.1 Sekretoriato teisėjai turi būti VKTS nariai, įtraukti į oficialų kvalifikuotų Vilniaus sekretoriato teisėjų sąrašą 

ir išlaikę teorinį testą. 
26.2 Sekretoriate dirba šie asmenys: sekretorius, laikininkas ir statistikos operatorius. Sostinės B ir C lygų 

rungtynėse sekretorius dar gali atlikti ir laikininko pareigas. 

26.3 Sekretoriato teisėjai privalo dėvėti tvarkingą aprangą, atspindinčią oficialių krepšinio rungtynių atmosferą. 
26.4 Sekretorius turi užtikrinti, kad kiekviena komanda pasibaigus rungtynėms gautų po oficialią rungtynių 

protokolo kopiją. 
26.5 Sekretoriato teisėjams, kaip ir kitiems Sostinės krepšinio lygos dalyviams, gali būti taikomos drausminės 

sankcijos. 

VIII. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA 

 

Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo (vyresniojo teisėjo arba teisėjo) sprendimas arba koks kitas 
įvykis žaidimo metu, ji turi elgtis taip: 
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- Komandos kapitonas turi pranešti Krepšinio sąjungos vadovybei apie įvykusį incidentą per 24 valandas nuo 

rungtynių pabaigos, patvirtintų šį protestą raštu ir sumokėtų garantinį 100 litų įnašą Krepšinio sąjungai. 
Raštą, kuriame nurodytos protesto priežastys ir protesto motyvas, turi įteikti Varžybų direktoriui. 

- Rungtynių vyresnysis teisėjas privalo informuoti varžybų direktorių apie priežastis, lėmusias protesto 
pateikimą. 

- Sprendimą dėl protesto patenkinimo ar atmetimo priima varžybų direktoratas. Jei protestuojantis klubas 

nesutinka su varžybų direktorato sprendimu, jis gali teikti apeliaciją Krepšinio sąjungos valdybai. 

IX. DRAUSMINĖ SISTEMA IR SANKCIJOS 

27.  Drausminė sistema 

 

27.1 Drausminės sistemos veikla grindžiama sąlygomis ir reikalavimais, numatytais šiuose nuostatuose, 
Krepšinio sąjungos įstatuose, laikantis teisingumo ir lygybės principų. 

27.2 Drausminės sankcijos apima taisyklių pažeidimus, Sostinės krepšinio lygos nuostatų, kitų sutarčių ar 
reikalavimų, patvirtintų Krepšinio sąjungos valdybos, pažeidimus. 

27.3 Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms privalo paklusti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarantys 

Sostinės krepšinio lygos struktūrą: klubai ir jų atstovai, asmenys dirbantys organizacinį ir techninį darbą, 
žaidėjai, treneriai, teisėjai. 

27.4 Šios sankcijos taip pat taikomos už pažeidimus, įvykusius prieš ar po rungtynių, laikant, kad jie įvyko 
rungtynių metu. 

27.5 Klubai atsako už savo žaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančiųjų ir kitų su asociacijos ar klubo veikla susijusių 

asmenų elgesį ir už jiems paskirtų nuobaudų įvykdymą. 
27.6 Teisė skirti drausmines sankcijas suteikiama varžybų direktoratui. 

27.7 Skirdamas nuobaudą, varžybų direktoratas privalo atsižvelgti į objektyvias ir subjektyvias priežastis, 
lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į žalą, kurią tas ar kitas veiksmas ar neveikimas dar Sostinės krepšinio 

lygos, rėmėjams, partneriams ir krepšinio įvaizdžiui apskritai. 
27.8 Varžybų direktoratas drausmines sankcijas skiria neviršydamas nustatytų ribų. 

27.9 Skirdamas nuobaudas, varžybų direktoratas gali remtis rungtynių vaizdo įrašais, teisėjų ir klubų atstovų 

pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais per televiziją radiją bei kita informacija. 
27.10 Varžybų direktoratą sprendimai gali būti apskųsti Krepšinio sąjungos valdybai. 

27.11 Jei klubas nesutinka su varžybų direktorato sprendimu, jis gali per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo 
pranešimo pateikti apeliaciją Krepšinio sąjungos valdybai. Kad apeliacija taptų galiojančia, ją teikiantis klubas 

turi sumokėti € 30 garantinį įnašą. Jei Krepšinio sąjungos valdyba patenkina apeliaciją, garantinis įnašas 

grąžinamas. 
27.12 Išnagrinėjusi apeliaciją, Krepšinio sąjungos valdyba turi teisę: varžybų direktorato priimtą sprendimą 

palikti galioti, jį papildyti arba anuliuoti. Krepšinio sąjungos valdybos sprendimas turi būti priimtas ir apie jį 
visoms suinteresuotoms pusėms pranešta per 7 kalendorines dienas. Jis yra galutinis ir neapskundžiamas. 

27.13 Apeliacijoje turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas ir ją atsovaujančio asmens rekvizitai, 
sprendimas, kuris yra apskundžiamas, taip pat priežastys, skatinančios pateikti apeliaciją, įrodymai, pateikti 

varžybų direktoratui, į kuriuos, apeliuojančios pusės manymu, nebuvo atsižvelgta. Taip pat Sostinės krepšinio 

lygos nuostatų ir/ar krepšinio taisyklių reikalavimai bei procedūros, kuriuos apeliuojanti pusė laiko esant 
pažeistus, apeliuojančios pusės pageidavimai ir/ar reikalavimai, apeliacijos pateikimo vieta ir laikas. 

 

28.  Žaidėjų, trenerių, komandos atstovų pažeidimai ir nuobaudos: 
 

Klubai atsako už savo narių: žaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančiųjų ir kitų su klubo veikla susijusių asmenų 
drausminių sankcijų vykdymą. Jei vienas veiksmas pažeidžia kelis šių nuostatų ar krepšinio taisyklių reikalavimus, 

drausminės sankcijos gali būti skiriamos ir už kelis pažeidimus. 
 

Diskvalifikacija įsigalioja nuo pirmųjų rungtynių, po oficialaus pranešimo apie diskvalifikacijos paskyrimą. Jei 

diskvalifikacija skiriama tam tikram laikotarpiui ar rungtynių skaičiui, laikas, kai varžybos nevyksta, neskaičiuojamas. 
Diskvalifikacijos galiojimas tęsiasi kitą ar kituose sezonuose, taip pat galioja visuose Krepšinio sąjungos 

rengiamuose varžybose ir kitų krepšinio lygų - "Vilniaus lygos", Vilniaus krepšinio mėgėjų lygos (VKML), Vilniaus 
krepšinio lygoje (VKL) ir "Smuklės lygos" turnyruose. 

 
1) Techninė pražanga. Bauda – € 10. 

2) Techninė pražanga, skirta ankstesniuose sezonuose ir už kurią bauda nebuvo sumokėta iki naujo sezono. 

Bauda – € 20. 
3) Diskvalifikacinė pražanga (už 2 technines), papildomos baudos ir diskvalifikacijos nėra, tiesiog žaidėjas turi 

susimokėti už gautas technines pražangas.  
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4) Diskvalifikacinė pražanga (ne už 2 nesportines). Bauda – € 30. Žaidėjas gali dalyvauti kitose rungtynėse, 

nebent Krepšinio sąjungos valdyba nuspręs kitaip.  
5) Žaidėjo diskvalifikavimas rungtynėse už dvi nesportines. Bauda – € 15. Žaidėjas gali dalyvauti kitose 

rungtynėse. 
6) Sąmoningas krepšinio įrenginių, reklaminių stendų, kito inventoriaus sugadinimas arba suniokojimas. Bauda 

– žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal klubo arba Krepšinio sąjungos pateiktą sąskaitą už 

sugadintus krepšinio įrenginius, reklamos stendus, kitą inventorių. 
7) Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys teisėjų, sekretorių ar Krepšinio sąjungos darbuotojų atžvilgiu. 

Bauda – nuo € 30 iki € 300 ir/ar diskvalifikacija nuo 1 iki 5 rungtynių. 
8) Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų atžvilgiu. Bauda 

– nuo € 30 iki € 300 ir/ar diskvalifikacija nuo 1 iki 5 rungtynių. 
9) Grasinimai, įžeidinėjimai, provokuojantis ir/ar nepadorus elgesys žiūrovų atžvilgiu. Bauda – € 30 iki € 300 

ir/ar diskvalifikacija 1 rungtynėms. 

10) Smurtas ir/ar veiksmai, keliantys grėsmę žaidėjų, trenerių, komandos atstovų, žiūrovų, teisėjų, sekretoriato 
teisėjų, Krepšinio sąjungos darbuotojų sveikatai. Bauda nuo € 100 iki € 450 ir diskvalifikacija nuo 1 

rungtynių iki visiško pašalinimo iš varžybų. 
11) Nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir 

orumą ar kenkiančios Krepšinio sąjungos ar klubų interesams, ypač jų reputacijai, platinimas. Bauda – nuo 

€ 30 iki € 300. 
 

29.  Klubų pažeidimai ir nuobaudos 

 

Už pirmą pažeidimą, už kurį numatyta piniginė bauda nėra didesnė nei € 150, varžybų direktoratas gali raštiškai 

įspėti klubą. 
1) Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Sostinės krepšinio lygos tvarkaraštyje numatytas 

rungtynes arba atvyksta mažiau nei 5 komandos žaidėjai. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė 
rezultatu 20:0, nuostatus pažeidusi komanda baudžiama € 60 bauda. Jeigu komandą per sezoną du kartus 

neatvyksta į rungtynes, ji automatiškai diskvalifikuojama iš varžybų. Anuliuojami visi ankstesni rezultatai, 
komandos varžovams užskaitomos techninės pergalės rezultatu 20:0. 

2) Komanda rungtynių metu palieka aikštelę, ignoruoja vyresniojo teisėjo raginimus žaisti, savo elgesiu trukdo 

tęsti rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma techninė pergalė rezultatu 20:0, nuostatus pažeidusi 
komanda baudžiama € 60 bauda ir, Varžybų direktoratui nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iš 

varžybų. 
3) Jeigu atkrintamosiose varžybose žaidžiama serija iš dviejų rungtynių, komanda pralaimėjusi rungtynes dėl 

teisės žaisti netekimo, tuo pačiu pralaimi visą seriją. Ši taisyklė negalioja, jeigu žaidžiama trijų rungtynių 

serija (t.y. tuomet, kai į kitą etapą patenka komanda serijoje pasiekusi dvi pergales). 
4) Komanda išeina žaisti į aikštę pavėlavusi daugiau nei 15 minučių (išskyrus atvejus, kuomet vėluojama dėl 

nenugalimų aplinkybių). Bauda – € 60. 
5) Klubas nepašalina sporto salės trūkumų arba ignoruoja Sostinės krepšinio lygos nuostatuose patvirtintus 

reikalavimus sporto salei. Bauda – € 60. 
6) Komanda nesilaiko pagrindinės/rezervinės aprangos vilkėjimo taisyklės arba žaidžia su netvarkinga apranga. 

Bauda – € 60. 

7) Rungtynėse žaidė žaidėjas, kuris nebuvo registruotas varžyboms, neturi licencijos ir jam nebuvo duotas 
raštiškas varžybų direktoriaus leidimas, tų rungtynių rezultatas anuliuojamas, komandai įskaitomas 

pralaimėjimas bei skiriama € 60 bauda. Atsižvelgiant į žaidėjų, negalinčių dalyvauti Varžybose, įtaką 
komandos rezultatams, gali būti sprendžiamas klausimas dėl tokios komandos tolimesnio dalyvavimo 

Varžybose. Tai sprendžia Varžybų direktoratas.  

8) Žaidėjas arba komanda laiku nesumokėjo jai skirtos baudos ir žaidė kitas rungtynes. Bauda - komandai 
įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji baudžiama € 60 bauda. 

 
Gavus baudą, ją reikia sumokėti iki kitų rungtynių ir prieš jas pateikti sekretoriato atstovui finansinį dokumentą, 

patvirtinantį, kad bauda buvo sumokėta. Nesumokėjus baudos, komanda ar žaidėjas (priklausomai nuo to, ar baudą 

gavo komanda, ar žaidėjas) negalės dalyvauti varžybose tol, kol nebus sumokėta bauda. 
 

 

30.  Drausminės sankcijos klubams dėl žiūrovų elgesio 

 

Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų 
nepanaudojimą tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės nuobaudos. Drausminės sankcijos gali būti 
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taikomos ir svečių klubui už aiškiai identifikuojamos, klubą palaikančios asmenų (aistruolių) grupės neleistinus 

veiksmus prieš kitus rungtynių dalyvius: žiūrovus, aptarnaujantį personalą ar varžovus. 
1) Įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams, mėtymas į aikštę. Bauda – nuo € 30 

iki € 300. 
2) Įvairių kietų daiktų, galinčių fiziškai sužaloti ir trukdančių rungtynių dalyviams, mėtymas į aikštę. Bauda – 

nuo € 150 iki  € 600. Pasikartojus pažeidimams klubas dar kartą baudžiamas pinigine bauda ir kitas namų 

rungtynes privalo žaisti be žiūrovų. 
3) Įžūlus žiūrovų elgesys, agresyvūs veiksmai, grasinimai, įžeidinėjimai ar smurtas žaidėjų, trenerių, komandų 

atstovų, sekretoriato darbuotojų, Krepšinio sąjungos darbuotojų, kitų žiūrovų ar bet kokių kitų asmenų 
adresu. Bauda nuo € 150 iki € 1500 ir klubui varžybų direktorato sprendimu gali būti atimta teisė dalyvauti 

Vilniaus čempionate arba visą sezoną žaisti be žiūrovų. 
4) Žiūrovų veiksmai: įvairių daiktų mėtymas, įsiveržimas, bandymas įsiveržti į krepšinio aikštę, smurtas prieš 

rungtynių dalyvius, dėl kurių rungtynės nutraukiamos. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė 

rezultatu 20:0, skiriama nuo € 150 iki € 1500 bauda ir klubui varžybų direktorato sprendimu gali būti atimta 
teisė dalyvauti Vilniaus čempionate arba visą sezoną žaisti be žiūrovų. 

 

31.  Drausminės sankcijos teisėjams ir sekretoriato teisėjams 

 

1) Teisėjai nevykdo pareigų, reglamentuotų oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse ir šiuose nuostatuose. Bauda – 
nuo 1 savaitės iki neriboto laiko. 

2) Neatvykimas į rungtynes be pateisinamų priežasčių. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 iki 3 mėnesių. 
3) Teisėjas vilki ne Krepšinio sąjungos pateiktą aprangą. Bauda - įspėjimas arba diskvalifikacija nuo 1 iki 10 

savaičių. 

4) Teisėjai ar sekretoriato teisėjai rungtynėse pasirodo apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitokių 
psichotropinių medžiagų. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 mėnesio iki neriboto laiko. 

5) Informacijos ir/ar ataskaitų nepateikimas Krepšinio sąjungai per laikotarpius, numatytus šiuose 
nuostatuose. Bauda – įspėjimas arba diskvalifikacija nuo 1 iki 10 savaičių. 

6) Sekretoriato teisėjų aplaidus ir/ar šališkas darbas, klaidingas rungtynių, statistikos protokolų pildymas ar 
kitos klaidos. Bauda – įspėjimas arba diskvalifikacija nuo 1 savaitės iki neriboto laiko. 

7) Nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir 

orumą ar kenkiančios Krepšinio sąjungos ar klubų interesams, ypač jų reputacijai, platinimas. Bauda – nuo 
1 iki 12 mėnesių. 

8) Grasinimai, įžeidinėjimai, provokuojantis ir/ar nepadorus elgesys, smurtas komandos trenerių, žaidėjų ir 
atstovų, žiūrovų, kitų teisėjų, sekretoriato teisėjų, Krepšinio sąjungos darbuotojų atžvilgiu. Bauda – nuo 3 

mėnesių iki neriboto laikotarpio. 

 
Nuostatai patvirtinti Krepšinio sąjungos valdybos 2015 m. rugsėjo 23 d. posėdyje. 

 
Sostinės krepšinio lygos dalyviai su nuostatais privalo susipažinti iki Sostinės krepšinio lygos čempionato pradžios. 

 
 

 

 
 

 
        Direktorius      Vaidas Indriliūnas 
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