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Patvirtinti LSKL Vykdomojo komiteto 

                                                                     2022 m. rugsėjo 29 d. 

 

  

 

LIETUVOS  STUDENTŲ  KREPŠINIO  LYGOS  (vaikinų grupės)  XXV-jo 2022/2023 

                                                        METŲ  ČEMPIONATO 

 

                                                             N U O S T A T A I 

 

I. VADOVAVIMAS  ČEMPIONATUI 

1. Lietuvos studentų krepšinio lygos (toliau LSKL) vaikinų grupės čempionatą organizuoja ir 

vykdo LSKL vykdomasis komitetas (toliau VK), o jo pravedimui betarpiškai vadovauja LSKL 

generalinis sekretorius ir varžybų direktoratas. 

2. LSKL čempionatas vykdomas pagal FIBA taisykles. Žaidžiama „Molten GF7X“, „Molten 

GG7X“ arba „Molten BG-4000“ firmos gamybos kamuoliais. 

3. LSKL varžybų direktoratas pasilieka sau teisę koreguoti kai kurių nuostatų punktų 

interpretaciją. 

II. ČEMPIONATO  DALYVIAI 

1. LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionate gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų 

mokyklų komandos, kurias gali sudaryti visų studijų formų studentai, esantys akademinėse 

atostogose, taip pat žaidėjai, kuriems po aukštosios mokyklos baigimo nepraėjo vieneri metai 

(kalendoriniai). Gimę 1994 m. t.y. ne vyresni nei 28-eri metai iki čempionato pradžios.  Žaidėjai 

privalo turėti nustatytos formos galiojančias LSKL licencijas. Kiekvienoje LSKL vaikinų gr. 

komandoje gali žaisti po 2 moksleivius, kurie mokosi  11 arba 12 klasėje ir turintys nustatytos 

formos galiojančias LSKL licencijas. 

2. Komandų treneriai privalo turėti licencijas.  

3. Neregistruoti asmenys neturi teisės rungtynių metu būti komandos suolo zonoje. Už šio 

nuostatų punkto kontrolę atsakingas vyresnysis rungtynių teisėjas. 

4. LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionate dalyvauja 9 komandos: VDU, KU, 

KTU, LSU, VU, LCC, VILNIUS TECH, KK ir MRU studentų komandos.  

III. KOMANDŲ  REGISTRACIJA  

Komandų registracija ir licencijų išdavimas žaidėjams vyks iki 2022 m. spalio 17 d., 

pateikiant LSKL direktoratui: 

a) oficialų žaidėjų sąrašą - paraišką pagal pridedamą nustatytos formos pavyzdį (priedas 1), 

kurį tvirtina sporto centro arba klubo vadovas ir gydytojas. 

b) komandos ir žaidėjų nuotraukos siunčiamos  nurodytu el. paštu. 

c) komanda, norinti dalyvauti čempionate, privalo iki 2022 m. lapkričio 21 d. sumokėti į 

LSKL sąskaitą 1500,00  EUR dalyvio mokestį. 

Komanda, turinti finansinių įsiskolinimų Lietuvos studentų krepšinio lygai, čempionato 

varžyboms neregistruojama. 

IV. VARŽYBŲ  VYKDYMO  SISTEMA 

LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionatas vykdomas trimis etapais. Komandos 

klasifikuojamos pagal iškovotus taškus. Už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, 

pralaimėtas - 1 taškas (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) ir 0 taškų - už pralaimėjimą dėl teisės 

žaisti netekimo.  

Čempionato pradžia 2022 m. spalio 24 d., pabaiga – iki 2023 m. kovo 14 d. 

Komandos paskirstytos į du pogrupius: A ir B. 
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A pogrupio komandos: VDU, KTU, VILNIUS TECH, KU. 

B pogrupio komandos: LSU, LCC, VU, KK, MRU. 

I ETAPAS 

Čempionato pradžia 2022 m. spalio 24 d. Du pogrupiai: A pogrupio 4 komandos ir B 

pogrupio 5 komandos. Žaidžiama dviem ratais iki 2022 m. gruodžio 20 d.  

I ratas – nuo 2022 m. spalio 24 d. iki 2022 m. lapkričio 21 d. 

II ratas – nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d.  

Vienos rungtynės žaidžiamos išvykoje ir vienos namuose. 

II ETAPAS 

2023 m. sausio 16 d., 23 d. ir 30 d. dienomis žaidžiamos atkrintamosios rungtynės. A 

pogrupyje 4 vietą užėmusi komanda žaidžia su B pogrupyje 5 vietą užėmusia komanda dėl teisės 

žaisti ketvirtfinalyje. Rungtyniaujama iš dviejų rungtynių ir pirmos rungtynės žaidžiamos B 

pogrupio komandos aikštėje.  

Kitos komandos žaidžia tokia tvarka iš 2 rungtynių, pirmos žaidžiamos žemesnę vietą 

užėmusios komandos aikštėje: 

B4 - A1,  A1 - B4; 

B3 - A2, A2 - B3; 

A3 - B2, B2 - A3; 

(A4- B5 laimėtoja) - B1, B1 - (A4- B5 laimėtoja) 

III   ETAPAS 

Varžybos dėl didžiosios Taurės 

II etape laimėjusios komandos patenka į pusfinalį ir pagal taškų visumą bei galiojančias 

FIBA taisykles išsidėsto nuo 1 iki 4 vietos ir žaidžiamos rungtynės tokia tvarka: 1 su 4 ir 2 su 3. 

Žaidžiama iki dviejų pergalių, pirmos vyksta aukštesnę vietą užėmusios komandos aikštėje. 

Komandos laimėtojos kovoja dėl didžiosios LSKL XXV-ojo sezono vaikinų Taurės iki 2 pergalių, 

o likusios komandos kovoja dėl LSKL XXV-ojo sezono vaikinų grupės III vietos iš dviejų 

rungtynių. Pirmos rungtynės vyksta žemesnę vietą užėmusios komandos aikštėje.  

Varžybos dėl mažosios Taurės 

II etape pralaimėjusios komandos pagal taškų visumą bei galiojančias FIBA taisykles 

išsidėsto nuo 1 iki 5 vietos ir 1 vietoje esanti komanda patenka į mažosios Taurės finalą, o kitos 

komandos žaidžia tokia tvarka: 5 su 2 ir 4 su 3. Žaidžiama iš vienerių rungtynių žemesnę vietą 

užėmusios komandos aikštėje. Porų nugalėtojos žaidžia tarpusavyje iš vienerių rungtynių daugiau 

taškų surinkusios komandos aikštėje. Finalinėse varžybose dėl mažosios Taurės žaidžia jau 

patekusi komanda su laimėjusia komanda iš dviejų rungtynių. Pirmos rungtynės vyksta aukštesnę 

vietą užėmusios komandos aikštėje.  

V. VARŽYBŲ LAIKAS 

 1. LSKL vaikinų  grupės 2022/2023 metų čempionato visos rungtynės vyksta pirmadieniais 

universitetų sporto salėse nuo 17.00 val., bet ne vėliau kaip nuo 20.00 val. (esant dvejoms 

rungtynėms). Tik išimtinais atvejais, nutarus LSKL varžybų direktoratui, laikas gali būti pakeistas. 

Apie laiko pakeitimą direktoratas turi būti perspėtas ne vėliau, kaip prieš tris savaitės iki varžybų 

pradžios. Į atsiskaitomąją LSKL sąskaitą pervedami 145 EUR už atidėtų varžybų teisėjavimo, 

sekretoriato bei medicinos išlaidas. 
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2. Šeimininkų komandos atstovas atsako už saugumą ir tvarkos salėje bei pagalbinėse 

patalpose vieną valandą prieš rungtynes, jų metu ir vieną valandą po rungtynių palaikymą. 

3. Priimančioji varžybas komanda privalo užtikrinti, kad LSKL čempionato rungtynės būtų 

organizuojamos laikantis visų LR sveikatos ministerijos ir kitų valstybės lygiu priimtų nutarimų 

dėl COVID-19 pandemijos valdymo priemonių bei tvarkos. 

VI. RUNGTYNIŲ  TEISĖJAI  IR  KLUBŲ  ATSTOVAI 

1. LSKL 2022/2023 metų čempionato teisėjų sąrašą tvirtina LSKL direktoratas, suderinęs jį 

su LKF teisėjų asociacija (TA). 

2. LSKL varžybų direktoratas skiria po du aikštės teisėjus kiekvienose rungtynėse, o 

pusfinalyje ir finale po 3 teisėjus. 

3. Neatvykus paskirtam teisėjui, jį pakeisti gali tik to miesto teisėjas, kur vyksta rungtynės ir 

tik iš LSKL direktorato patvirtinto sąrašo. 

4. Rungtynių teisėjai vadovauja rungtynėms sutinkamai oficialiomis FIBA krepšinio 

taisyklėmis, jų interpretacija ir šiais nuostatais. 

5. Kiekvienoms rungtynėms komanda-aikštelės šeimininkė skiria savo atstovą, kuris rūpinasi 

technine įranga ir tvarka sporto salėje, sutinka ir išleidžia rungtynių teisėjus, o taip pat yra pilnai 

atsakingas, laike 30 min. po rungtynių, už statistikos protokolo pateikimą, kurį siunčia 

sekretoriatas LSKL spaudos atstovui.  

6. Rungtynėse komandai gali vadovauti tik asmenys universiteto paraiškoje įvardinti kaip 

treneris arba trenerio asistentas. 

7. Komandai gali vadovauti komandos kapitonas, kaip yra apibrėžta oficialiose krepšinio 

taisyklėse. Visi kiti registruoti asmenys laikomi komandos palydovais, gali būti komandos suolo 

zonoje, bet negali atlikti trenerio ar trenerio asistento funkcijų. 

8.  Neįvykus rungtynėms dėl nenumatytų priežasčių, rungtynės turi būti sužaistos per 5-ias 

paras nuo neįvykusių rungtynių. 

VII. FINANSINIS  APRŪPINIMAS 

1. LSKL apmoka teisėjavimo, sekretoriato ir medicinos personalo išlaidas. 

2. Universitetas, dalyvaujantis LSKL čempionate, apmoka dalyvių išvykų ir kitas išlaidas, 

susijusias su varžybų pravedimu. 

VIII. ŽAIDĖJAI  

1. Kiekvienas žaidėjas, atstovaujantis savo universiteto komandą ir turintis LSKL žaidėjo 

licenciją, turi teisę žaisti LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionate. Šią licenciją pasirašo 

LSKL generalinis sekretorius. Licencijos prieš rungtynes privalo būti pateikiamos rungtynių 

sekretoriui, o esant reikalui ir rungtynių teisėjams. 

2. Visi Lietuvos universitetai, norintys dalyvauti LSKL 2022/2023 metų vaikinų gr. 

čempionate, šių nuostatų III p. nustatyta tvarka ir terminais, pateikia LSKL direktoratui oficialų 

žaidėjų sąrašą - paraišką. Komanda gali registruoti ne daugiau kaip 20 žaidėjų.  

3. Oficialus žaidėjų sąrašo papildymas (jei neregistruoti 20 žaidėjai) po registracijos 

pabaigos, galimas LSKL direktoratui pateikus visus reikalingus dokumentus iki 2022 m. gruodžio 

31 d., sumokant 30 EUR mokestį. Taip pat žaidėjas dėl ligos ar mokslų nutraukimo gali būti 

pakeistas kitu žaidėju, sumokant 30 EUR mokestį.  

4. Visose LSKL čempionato rungtynėse komandą sudaro 12 žaidėjų ir 4 oficialus asmenys, 

kurie turi būti įrašyti į komandos paraišką. 

5. Visose LSKL čempionato rungtynėse privalo dalyvauti ne mažiau 8 žaidėjų, jeigu 

varžybose dalyvaus mažiau žaidėjų, skiriama 29,00 EUR bauda už kiekvieną neatvykusį žaidėją. 

6. Visi čempionate dalyvaujantys žaidėjai privalo turėti aktyvią metinę LKF nario kortelę. 
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IX. ŽAIDĖJŲ  APRANGA 

1. Visi žaidėjai, dalyvaujantys LSKL vaikinų grupės čempionate rungtynių metu privalo 

dėvėti vienodą ir tvarkingą LSKL VK patvirtinto pavyzdžio aprangą (FIBA taisyklių 4.3 

paragrafas).  

X. PROTESTAI  IR  BAUDOS 

1. LSKL komandos protestus, susijusius su LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės 

čempionato vykdymu (sutinkamai FIBA taisyklėms) gali pateikti LSKL direktoratui 24 valandų 

bėgyje nuo rungtynių pabaigos ir tik kartu su 145,00 EUR užstatu, kuris grąžinamas protestą 

patenkinus. LSKL direktoratas protestą privalo svarstyti trijų parų bėgyje. Protestas ir piniginis 

užstatas LSKL direktoratui, jeigu jo atstovo nėra rungtynėse, pateikiamas per rungtynių vyresnįjį 

teisėją. 

2. Komandos, nepatenkintos LSKL direktorato sprendimu, turi teisę 24 valandų bėgyje po 

direktorato raštiško atsakymo rašyti oficialią apeliaciją LSKL VK, pateikiant savo argumentus ir 

piniginį užstatą 290,00 EUR , kuris grąžinamas apeliaciją patenkinus. Komandos, nepatenkintos 

LSKL VK sprendimu, LKF etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka ir terminais gali teikti 

apeliaciją LKF etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai. LKF etikos, drausmės ir apeliacinė 

komisija protestus ir skundus nagrinėja paskutiniąja instancijos ir šios komisijos sprendimai yra 

galutiniai ir nebeskundžiami. 

3. Nepateikus piniginio užstato, jokie protestai nepriimami ir nesvarstomi.  

4. LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionate dalyvaujanti komanda, be rimtos 

priežasties neatvykusi į rungtynes ir apie tai raštu neinformavus, iki varžybų pradžios prieš 24 

valandas, varžybų direktorato, baudžiama 290,00 EUR bauda ir gali būti pašalinta iš varžybų. 

Komandos pašalinimą iš varžybų sprendžia LSKL direktoratas kartu su LSKL VK. Pašalinus 

komandą iš čempionato jos visi rezultatai anuliuojami.    

5.  Komanda, pasitraukusi iš čempionato sezono metu,  baudžiama 2900,00 EUR bauda. 

6. Paaiškėjus, jog komandoje LSKL 2022/2023 metų vaikinų grupės čempionate žaidė 

žaidėjas, neturintis LSKL licencijos, rungtynių, kuriose jis žaidė, rezultatai anuliuojami (jeigu jo 

komanda šias rungtynes laimėjo), o komandai įskaitomas pralaimėjimas 20:0. Tokiam žaidėjui 

LSKL licencija neišduodama. Komandos treneris, pagal direktorato sprendimą, gali būti 

diskvalifikuotas sekančiam sezonui. 

7. Žaidėjo, kuris čempionato metu išbraukiamas iš akademinės informacijos sistemos, 

licencija laikoma negaliojančia ir grąžinama varžybų direktoriui. Nevykdant šio reikalavimo, 

komandai užskaitomas pralaimėjimas 20:0 nuo tos datos, kai žaidėjas buvo išbrauktas iš 

universiteto akademinės informacijos sistemos. Atskiru atveju gali būti sprendžiamas klausimas 

dėl tos komandos tolimesnio dalyvavimo čempionate. Tai sprendžia LSKL direktoratas kartu su 

LSKL VK. 

8. Komanda ar jos atstovai panaudoję rasinę diskriminaciją prieš varžovą baudžiami 290,00 

EUR pinigine bauda ir jų elgesys svarstomas LSKL direktorato. 

9. Žaidėjas, rungtynių metu gavęs diskvalifikacinę arba dvi technines pražangas, praleidžia 

kitas čempionato rungtynes. Jeigu žaidėjas tai ignoruoja, komandai tose rungtynėse įskaitomas 

pralaimėjimas 20:0 (jeigu ji tas rungtynes laimėjo), o žaidėjas automatiškai privalo praleisti kitas 

čempionato rungtynes. Jeigu ir tai jis ignoruoja, gali būti diskvalifikuotas iki sezono pabaigos. Tai 

sprendžia LSKL direktoratas. 

10. LSKL komandų vadovams, treneriams, žaidėjams bei visiems kitiems su lyga 

susijusiems asmenims draudžiama kritikuoti, viešai reikšti neigiamus atsiliepimus apie lygos 

veiklą, neigiamai pasisakyti apie lygos narius ir darbuotojus. Nesilaikant šios nuostatos, skiriama 

bauda nuo 145,00 EUR iki 290,00 EUR, kuri turi būti sumokėta per 10 parų nuo baudos 

paskyrimo. Nuobaudas už neigiamus pasisakymus ar viešą kritiką skiria lygos direktoratas. 
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11. Komanda, dalyvaujanti varžybose šalyje ar už Lietuvos ribų ir nesuderinusi savo 

dalyvavimo su LSKL direktoratu, neturi teisės naudoti LSKL vardo ir atributikos. Komanda, 

nesilaikanti šių reikalavimų, baudžiama 2900,00 EUR bauda. 

12.  Visos baudos, išvardintos šiuose nuostatuose, sumokamos 10 kalendorinių dienų 

laikotarpyje nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Komandai, nesumokėjusiai baudos, 

neleidžiama žaisti lygos organizuojamose varžybose iki tol, kol piniginė bauda pasieks lygos 

atsiskaitomąją sąskaitą.     

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Visos 2022/2023 m. LSKL čempionato XXV-ojo sezone dalyvaujančios komandos 

privalo būti susipažinusios su šiais nuostatais.  

2. Atsižvelgiant į viruso COVID-19 situaciją, 2022/2023 m.m. LSKL čempionato XXV-ojo 

sezono varžybose privaloma laikytis tuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir SAM (Sveikatos apsaugos 

ministerijos) nustatytų reikalavimų dėl viruso prevencijos.  

XII. APDOVANOJIMAS 

1. 2022/2023 m. LSKL XXV-ojo čempionato vaikinų grupės komandai nugalėtojai 

(užėmusiai I vietą) suteikiamas čempiono vardas. Komanda apdovanojama čempionų 

Taure ir komandiniu diplomu, o žaidėjai ir treneriai čempionų medaliais. Finalinių 

rungtynių naudingiausias žaidėjas apdovanojamas atminimo prizu.  

2. 2022/2023 m. LSKL XXV-ojo čempionato vaikinų grupės komanda nugalėtoja įgyja teisę 

atstovauti Lietuvos studentų sportą Europos krepšinio čempionate, kuris vyks 2023 m. 

liepos 23-30 d.d. Aveiroje (Portugalijoje).  

3. Komandos, užėmusios II-ąją ir III-ąją vietas apdovanojamos taurėmis ir komandiniais 

diplomais, o žaidėjai ir treneriai - medaliais. 

4. Komanda užėmusi IV-tą vietą apdovanojama diplomu ir komandiniu prizu. 

5. Komanda, iškovojusi I vietą mažosios Taurės varžybose, apdovanojama taure, diplomu ir 

medaliais. Finalinių rungtynių naudingiausias žaidėjas apdovanojamas atminimo prizu.  

6. Komanda, iškovojusi II vietą mažosios Taurės varžybose, apdovanojama komandiniu 

diplomu, žaidėjai ir treneriai atminimo prizais. 

7. Apdovanojami 2022/2023 m. LSKL XXV-ojo čempionato didžiosios Taurės varžybų 

žaidėjai: rezultatyviausias sezono žaidėjas, daugiausia rezultatyvių perdavimų atlikęs 

žaidėjas ir daugiausia kamuolių atkovojęs žaidėjas. 

 

 

 

 

 

 

LSKL generalinis sekretorius      Jonas Kurševičius 

 


