GEALAN-SOSTINĖS KREPŠINIO LYGOS
ĮMONIŲ LYGOS

2019-2020 m. sezono
NUOSTATAI

I. TIKSLAI
Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio lyga (toliau SKL) siekia:
1. Vienyti ir koordinuoti Vilniaus sporto klubų veiklą, įgyvendinant šiuose nuostatuose ir VšĮ Sostinės krepšinio
lygos 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 Įmonių vyrų krepšinio komandas.
4. Efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie Įmonių lygą
pasiektų visuomenę.
5. Plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių sporto federacijomis ir organizacijomis.
II. VADOVAVIMAS
1. Įmonių lygos turnyrą organizuoja ir jam vadovauja, nuostatus ir tvarkaraštį tvirtina SKL direktorius. Už
čempionato vykdymą atsako SKL direktorius.
2. SKL būstinė yra įsikūrusi Laisvės pr. 60-1609, Vilniuje.
III. VARŽYBOS

1. Dalyvaujantys klubai
Įmonių lygoje dalyvauja Vilniaus krepšinio klubai, kurie laikosi SKL įstatų, nuostatų ir vykdo kitus SKL valdybos
patvirtintus reikalavimus.
2019-2020 m. Įmonių lygoje dalyvauja šie klubai: „Danske Bank“, „Girteka Logistics“, „LR Vidaus reikalų
ministerija“, „Oro navigacija“, „Outokumpu Stainless“, „SEB bankas“, „Swedbank“, „Teltonika IoT“ ir „Tirola
Basketball“.

Komandų registracija
1.1 Įmonių lygoje dalyvaujantys klubai iki 2019 m. spalio 01 d. turi pristatyti SKL direktoriui oficialias paraiškas
komandų registravimui, žaidėjų nuotraukas ir sumokėti dalyvio mokestį 1000€ (vieną tūkstantį) eurų.
1.2 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 – 20
žaidėjų. Paraišką pasirašo klubo vadovas.
1.3 Papildomai žaidėjus galima įregistruoti iki 2020 m. vasario 15 d., sumokėjus 15€ mokestį ir pateikus SKL
direktoriui oficialų raštišką prašymą, nurodant žaidėjo vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, svorį, poziciją ir
marškinėlių numerį.
1.4 Įmonių lygos čempionate gali žaisti tik šių įmonių darbuotojai, kurie turi galiojančią darbo sutartį.
2.4.1. Įmonių lygoje gali žaisti darbuotojai, kurie dirba vienoje iš Įmonės grupei priklausančių organizacijų.
1.5 Įmonių lygos dalyvės, prisijungusios iš IT lygos, gali turėti du legionierius, tačiau šie krepšininkai turi būtinai
dirbti IT įmonėje.
1.6 Norėdami, žaisti atkrintamosiose krepšininkai privalo būti sužaisti bent 5 (penkerias) Įmonių lygos
reguliariojo sezono rungtynes.
1.7 Jei žaidėjas, sezono eigoje, palieka įmonę jis gali toliau atstovauti jai ir Įmonių lygos turnyre, jei yra
sužaidęs bent 5 (penkias) rungtynes. Ši taisyklė galioja tik tuo atveju, jei krepšininkas bent pusę metų dirbo
konkrečioje įmonėje pagal darbo santykius, pilnu etatu.
1.8 Jei žaidėjas, sezono eigoje, pereina dirbti į kitą Įmonių lygoje žaidžiančią įmonę, jis gali pasirinkti už kurią
komandą žaidžiant baigti sezoną.
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2. Čempionato sistema
2.1 Įmonių lyga vyksta 3 etapais:
I etapas (reguliarusis sezonas) – 2019 m. spalio 21 d. – 2020 m. kovo 08 d.
II etapas (ketvirtfinalis) – 2020 m. kovo 09 d. – 2020 m. kovo 26 d.
III etapas (finalo ketvertas) – 2020 m. kovo 27-28 d.
I etape (reguliariajame sezone) – 9 čempionate dalyvaujančios komandos žaidžia vienoje grupėje ir tarpusavyje
sužaidžia po du kartus (du ratai).
II etape (ketvirtfinalyje) – komandos pirmajame varžybų etape užėmusios 1-8 pozicijas patenka į atkrintamąsias
varžybas. Ketvirtfinalyje žaidžiama serija iki dviejų pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą
užėmusios komandos salėje, antrosios – žemesnę, trečios (jeigu reikės) aukštesnę vietą užėmusios komandos
salėje.
III etape (finalo ketvertas) – dalyvauja ketvirtfinalyje rungtyniavusių porų nugalėtojai. Varžybos vyksta dvi dienas
sporto salėje, kurią nustato Varžybų direktoratas. Pirmą dieną vyksta pusfinalio kovos, o antrąją – mažasis ir didysis
finalai.
Įmonių lygos atkrintamųjų varžybų schema
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3. Varžybų laikas
5.1. 2019-2020 metų Įmonių lygos rungtynių laikas bus suderintas su dalyvaujančiomis komandomis. Varžybų
tvarkaraštį sudarys SKL direktorius, gavęs komandų nuomojamų sporto salių laiką ir vietą.
5.2. Klubai gali kreiptis į Sostinės krepšinio lygą dėl rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimo. Oficialus raštiškas
prašymas dėl rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimo turi būti pateiktas SKL direktoriui. Prašymą teikiantis klubas
tvarkaraščio pakeitimą prieš tai privalo suderinti su varžovų klubu. Komanda, apie rungtynių perkėlimą informavusi
SKL direktorių iki rungtynių pradžios likus mažiau nei 3 (trims) dienoms privalo sumokėti 60€ baudą.
4. Teisėjai
6.1 Varžyboms teisėjauja Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos (toliau VKTS) teisėjai ir sekretoriato
darbuotojai.
6.2 VKTS rekomenduojamų teisėjų ir sekretorių sąrašą patvirtina Varžybų direktoratas. Teisėjus
ir sekretoriato darbuotojus rungtynėms skiria Vilniaus krepšinio teisėjų sajunga (VKTS).
6.3 VKTS pateiktame teisėjų ir sekretorių sąraše turi būti tik asmenys, teisėjų seminaruose išlaikę
fizinius ir teorinius testus.
6.4 Rungtynėms teisėjauja 2 aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas.
6.5 Aikštės teisėjai, sekretoriato darbuotojai turi vadovauti rungtynėms pagal šiuos nuostatus,
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oficialias FIBA krepšinio taisykles, oficialias FIBA taisyklių interpretacijas ir neturi teisės jų
keisti.
6.6 Teisėjai negali būti susiję su aikštėje rungtyniaujančiomis komandomis, t.y. būti komandos atstovais,
žaidėjais, treneriais.
6.7 Teisėjai privalo būti geros sportinės formos.
6.8 Teisėjai rungtynėse privalo vilkėti Krepšinio sąjungos pateiktą oficialią teisėjų aprangą.
6.9 Teisėjams ir sekretoriato darbuotojams rungtynėse draudžiama pasirodyti apsvaigus nuo
alkoholio, narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų.
6.10 Jei teisėjai nesilaiko Vilniaus čempionato nuostatuose keliamų reikalavimų ir/ar oficialiose
krepšinio taisyklėse priskiriamų pareigų, jiems taikomos VKTS ir VKS sutartyje numatytos
drausminės sankcijos.

5. Finansiniai įsipareigojimai
7.1 Visos komandos, dalyvaujančios Varžybose, įsipareigoja sumokėti dalyvio mokestį 1000€ (vieną tūkstantį eurų)
eurų.
7.2 Dalyvio mokestis sumokamas VšĮ Sostinės krepšinio lygai (įmonės kodas 304622376) iki 2019 m. gruodžio 01
d.:
7.3 Organizatoriai apmoka visas išlaidas, susijusias su aikštės teisėjais ir sekretoriatu.
8. Protestai ir baudos
8.1. Įmonių lygoje dalyvaujantys klubai protestus, susijusius su Įmonių lygos vykdymu (pagal FIBA taisykles), gali
pateikti SKL direktoriui.
8.2. Protestas pateikiamas raštu, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi, su kuriomis nesutinkama. Protestą
pasirašo tik komandos vadovas arba prieš rungtynes protokole pasirašęs ekipos atstovas.
8.3. Protestai po rungtynių turi būti pateikiami per 15 minučių nuo rungtynių baigties.
8.4. Pateikiant protestą, mokamas 60€ (šešiasdešimt) eurų užstatas, kurį praėjus daugiausia 1 valandai po
rungtynių į SKL banko sąskaitą perveda protestą pateikęs komandos atstovas. Jei protestą pateikusi ekipa per 1 val.
nesumoka 60€ mokesčio, SKL direktorius atmetą protestą. Patenkinus protestą, pinigai grąžinami. Atmetus protestą,
pinigai negrąžinami.
8.5. SKL direktorius protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per tris paras nuo protesto gavimo.
8.6. SKL direktoriaus sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
8.7. Jei Varžybose dalyvaujanti komanda neatvyksta į rungtynes pagal tvarkaraštį arba atvyksta mažiau kaip 5
paraiškoje nurodyti tos komandos žadėjai, neatvykusiai komandai užfiksuojamas techninis pralaimėjimas 0:20 ir
skiriama 60€ (šešiadešimti) eurų bauda. Sprendimą dėl pralaimėjimo fiksavimo sprendžia Varžybų direktoratas, dėl
šio sprendimo gali būti pareiškiamas protestas. Jei komanda į rungtynes neatvyksta daugiau nei du kartus, ji
šalinama iš Varžybų.
8.8. Paaiškėjus, kad už kurią nors komandą Varžybose rungtynėse žaidė žaidėjas, neturintis šių Varžybų dalyvio
licencijos, 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 direktorius.
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8.9. Žaidėjas arba komanda, rungtynių metu gavęs (-usi) techninę pražangą, baudžiamas (-a) 15€ bauda.
8.10. Jei Įmonių lygos komandai atstovauja žaidėjas, kuris jau nebedirba atstovaujamos ekipos įmonėje – komandai
yra skaitomas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20.
8.11. Žaidėjas, per vienerias rungtynes gavęs dvi nesportines pražangas, yra baudžiamas diskvalifikacine pražanga,
t.y., turi nedelsiant palikti aikštelę. Be to, likusios rungtynių dalies jis negali praleisti ant atsarginių žaidėjų suolelio,
stebėti rungtynių pabaigą jam leidžiama tik iš žiūrovų tribūnų. Žaidėjas, gavęs diskvalifikacinę pražangą,
baudžiamas 30€ bauda.
8.12. Jei Varžybų dalyvis prieš rungtynes, rungtynių metu ar po rungtynių imasi smurtinių veiksmų ar atvirų
grasinimų teisėjų, priešininkų ar lygos atstovų atžvilgiu, Varžybų direktorius jam gali skirti piniginę 60€ – 300€
baudą.
Kiekvienas toks atvejis nagrinėjamas bendroje Vilniaus krepšinio sąjungos ir Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos
(VKTS) drausmės komisijoje. Komisija prasižengusį žaidėją gali diskvalifikuoti vienerioms ar daugiau rungtynių.
Priklausomai nuo aplinkybių, žaidėjas arba kmomanda gali būti diskvalifikuotas (-a) iki sezono galo arba visiškai
pašalintas (-a) iš Varžybų. SKL valdybos paskirta bausmė galios ir kituose Vilniaus krepšinio turnyruose – Vilniaus
krepšinio lygoje (VKL), "Smuklės lygoje", „Vilniaus lygoje“ (VL) ir SKL organizuojamuose krepšinio turnyruose.
8.13. 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.
8.14. Jei žaidėjas laiku nesumokėjo baudos ir žaidė kitas rungtynes, komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji
baudžiama 60€ bauda.
9. Varžybų metu patirtos traumos
9.1 Kiekvienas turnyro dalyvis yra pats atsakingas už patirtas traumas ar kitus sveikatos sutrikimus rungtynių metu.
10. Varžybų organizavimas
10.1. Komanda, kurios aikštėje vyksta Varžybos, yra pilnai atsakinga už tvarką sporto salėje bei už savo komandos
sirgalių tinkamą ir atsakingą elgesį rungtynių metu. Sporto salė, kurioje komanda žaidžia namų rungtynes, turi
atitikti Varžybų organizatorių keliamus reikalavimus.
10.2. Namų komanda privalo parengti rungtynių sekretoriatui darbo vietą: stalą, dvi kėdes, elektorinę arba vartomą
rezultato skaičiuoklę, dvi vėliavėles ar stovelius, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklę.
10.3. Aikštės šeimininkai yra atsakingi už pirmosios pagalbos vaistinėlės turėjimą rungtynių metu. Taip pat esant
reikalui turi turėti galimybę skubiai atšaldyti traumą patyrusio žaidėjo sumuštą vietą.
10.4. Varžybos vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir galiojančiuose statybos
techniniuose reglamentuose bei šiose nuostatuose keliamus techninius ir saugumo reikalavimus.
10.5 Informaciją apie namų sporto salę klubai privalo pateikti prieš sezoną, teikiant paraiškas.
10.6 Varžybų 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 rungtynių.
10.7 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.
10.8 Krepšinio aikštės danga turi būti vientisa, kieto, lygaus paviršiaus (pageidautina medinė), neslidi ir be jokių
kliūčių.
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10.9 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.
10.10 Aikštės vidurio apskritimas ir 3 sekundžių zonos turi būti dažomos skirtinga spalva nei likusi aikštės dalis.
10.11 Joks objektas negali kabėti virš krepšinio aikštelės žemiau nei 5 metrai nuo grindų.
10.12 Aikštės šeimininkai privalo turėti kokybišką ir FIBA standartus atitinkantį krepšinio kamuolį.
11. Varžybų rezultatai
11.1 Varžybų rezultatai ir kita statistika, naujienos bei geriausi žaidėjai skelbiami oficialiame SKL tinklapyje
www.sostineskl.lt.
12. Apdovanojimai
12.1 Komandos, laimėjusios finalą dėl I-osios vietos, tampa atitinkamai GEALAN-SKL Įmonių lygos 2019-2020 m.
sezono nugalėtojomis. I-III vietos laimėtojai iš karto po finalo rungtynių apdovanojami taure ir medaliais. Taip
pat išrenkamas naudingiausias Finalo ketverto žaidėjas. Apdovanojami 15 (penkiolika) komandos žaidėjų ir
treneris.

Įmonių lygos dalyviai su nuostatais privalo susipažinti iki varžybų pradžios.

Direktorius

Vaidas Indriliūnas
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