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ČEMPIONATŲ

NUOSTATAI

I TIKSLAI
1. Plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Lietuvos miestuose ir rajonuose. Panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo,
sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio įgyvendinimo priemonę, skatinti žmones lankytis krepšinio
rungtynėse ir patiems jį žaisti.
2. Išaiškinti stipriausias RKL čempionato komandas.
3. Efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie RKL čempionatą
pasiektų visuomenę.
4. Plėtoti ryšius su Lietuvos krepšinio federacija ir kitomis sporto organizacijomis.

II. VADOVAVIMAS
1. RKL čempionatą organizuoja ir jam vadovauja, nuostatus tvirtina RKL Vykdomasis komitetas.
2. Už čempionato vykdymą atsako RKL direktorius.
3. RKL administracijos būstinė yra Vilniuje, adresu J.Basanavičiaus g. 16/5-25, tel./fax. 8-5 265 20 27, el.
paštas info@rkl.lt.

III. VARŽYBOS
1. Dalyvaujantys klubai
1.1 RKL čempionate dalyvauja Lietuvos miestų ir rajonų komandos – Asociacijos Regionų krepšinio lyga ir LKF
nariai, kurie laikosi RKL įstatų ir kitų RKL Vykdomojo komiteto patvirtintų reikalavimų.
1.2 RKL 2018-2019 m., 2019-2020 m., 2020-2021 m. čempionatuose dalyvaujančios komandos paskirstomos į
du divizionus – A ir B.
1.3 A divizione dalyvauja 16 komandų. B divizione komandų skaičius nelimituojamas. Komandos registruojamos
čempionatui tik pateikusios oficialius prašymus ir sumokėjusios 50 proc. dalyvio mokesčio sumos. Prašymai
priimami iki rugpjpjūčio 1 d., o 50 proc. dalyvio mokesčio turi būti sumokėta iki rugsėjo 1 d.
1.5 RKL čempionate dalyvauja krepšinio klubai – LKF nariai, laiku susimokėję LKF nario mokestį.
1.6 Visi RKL čempionate dalyvaujantys žaidėjai privalo turėti aktyvią LKF metinę nario kortelę.
1.7 RKL A divizione reguliariame sezone 1-4 vietas užėmusios komandos privalo dalyvauti
TopSport taurės varžybose, vykdomose pasibaigus reguliariam sezonui prieš RKL A diviziono
atkrintamąsias varžybas.

2. Komandų registracija
2.1 RKL komandos – asociacijos narės pristato RKL administracijai nustatytos formos paraišką (Priedas nr. 1)
žaidėjų registracijai iki spalio 3 d.
2.2 Paraiškoje turi būti nurodyta: komandos pavadinimas, komandos pasiekimai, įkūrimo data, kiekvieno
žaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, ūgis, svoris, pozicija (1-5), žaidėjo numeris, žaidėjo
klubo, kuriame praėjusį sezoną žaidė pavadinimas, sutarties tarp klubo ir žaidėjo (jeigu sutartis yra)
numeris. Paraišką pasirašo klubo (komandos) vadovas, vyr. treneris ir komandos gydytojas.
2.3 Kartu su paraiška el. paštu turi būti atsiųstos tvarkingos atskiros žaidėjų nuotraukos, kuriose žaidėjas vilki
krepšinio aprangą. Taip pat bendra komandos nuotrauka.
2.4 Komandos paraiškoje gali būti įrašyta 16 žaidėjų. Jeigu klubas pageidauja sudėtyje turėti daugiau žaidėjų,
už kiekvieną papildomą žaidėją reikia mokėti €30 mokestį.
2.5 Papildomai žaidėjus galima įregistruoti iki vasario 1 d. Jeigu pirminėje paraiškoje žaidėjų skaičius nesiekė
16, papildoma žaidėjo registracija yra nemokama. Komandos žaidėjų skaičiui pasiekus 16 žaidėjų ribą, už
visus naujai registruojamus žaidėjus reikia mokėti €30 mokestį.
2.6 Papildomai registruojant žaidėją, direktoriui turi būti pateiktas oficialus prašymas (Priedas nr. 2), kuriame
nurodoma žaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, ūgis, svoris, pozicija (1-5), žaidėjo numeris,
žaidėjo klubo, kuriame prieš tai žaidė pavadinimas. Kartu su prašymu turi būti pateiktas žaidėjo
paleidžiamasis raštas arba skolinimo sutikimas iš prieš tai buvusio klubo. Nauji žaidėjai į komandas
neregistruojami likus mažiau nei 24 valandoms iki numatytos artimiausių tos komandos rungtynių pradžios.
2.7 Į komandos paraišką leidžiama įtraukti ne daugiau kaip 3 žaidėjus – Lietuvos Respublikos piliečius, gimusius
1999 m. ir vėliau, turinčius LKL arba NKL licencijas. Norint, kad viso sezono metu šie žaidėjai galėtų žaisti
dviejose lygose, jie turi būti įtraukti į komandos žaidėjų sąrašus iki 2019 m. vasario 1 dienos 12 valandos.
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2.8 RKL čempionato atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti tie naujai užregistruoti žaidėjai (ne nuo
čempionato pradžios registruoti žaidėjai), kurie vienos komandos sudėtyje sužaidė ne mažiau kaip 5
reguliariojo sezono rungtynes ir kurių licencija nebuvo panaikinta čempionato metu.
2.9 Kiekvienose RKL čempionato rungtynėse galima registruoti nuo 8 iki 12 pasiruošusių žaisti žaidėjų.
2.10 Kiekvienose RKL čempionato rungtynėse galima registruoti ne daugiau kaip 1 žaidėją – ne Lietuvos
Respublikos pilietį. Išimtis taikoma universiteto komandoms.
2.11 Universitetų krepšinio komandoms limitai Regionų krepšinio lygos čempionate registruoti žaidėjus – ne
Lietuvos Respublikos piliečius, nustatomi pagal šias sąlygas:
2.11.1 Lietuvos krepšinio federacija (LKF) išduoda universitetų krepšinio komandoms leidimus registruoti
žaidėjus – ne Lietuvos Respublikos piliečius, žaisti Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ir Regionų krepšinio
lygos (RKL) čempionatuose (Leidimas);
2.11.2 Universitetas, kuriame studijuoja krepšininkas neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, turi būti LKF
narys;
2.11.3 Universitetas turi dalyvauti NKL arba RKL čempionate;
2.11.4 NKL arba RKL dalyvauja ne daugiau nei viena universiteto krepšinio komanda;
2.11.5 Universitetas turi pateikti LKF oficialų išrašą iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
apie universitete studijuojančių Lietuvos Respublikos piliečių bei Lietuvos Respublikos pilietybės neturinčių
studentų skaičių, taip pat universitetas privalo pateikti LKF universiteto rektoriaus pasirašytą prašymą
išduoti Leidimą;
2.11.6 Leidžiamų RKL arba NKL čempionate registruoti žaidėjų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės,
skaičius universitetui nustatomas pagal universitete studijuojančių ne Lietuvos Respublikos piliečių skaičių:
kiekviena dešimtis procentų universitete studijuojančių ne Lietuvos Respublikos piliečių suteikia teisę
universitetui pretenduoti į vieno žaidėjo, ne Lietuvos Respublikos piliečio, registravimą NKL arba RKL
čempionate;
2.11.7 Universitetas privalo du kartus per metus (iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. ir iki ateinančių metų
sausio 20 d.) pateikti LKF universiteto rektoriaus patvirtintą dokumentą apie krepšininką, ne Lietuvos
Respublikos pilietį, kuriam suteiktas leidimas žaisti NKL arba RKL. Šiame dokumente turi būti nurodyta:
studento (krepšininko) statusas universitete (studijų programa, kursas, studento pažymėjimo numeris,
studijų vizos arba leidimo gyventi Lietuvoje kopija) ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduotos
pažymos kopija;
2.11.8 LKF turi teisę bet kada patikrinti krepšininko, ne Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam suteiktas
(ketinamas suteikti) Leidimas, studijų statusą;
2.11.9 Leidimas suteikiamas tik universiteto studentui, ne Lietuvos Respublikos piliečiui, turinčiam SKVC
pažymą dėl leidimo studijuoti Lietuvoje;
2.11.10. Leidimas suteikiamas tik nuolatinių studijų studentams, pirmoje studijų pakopoje;
2.11.11 Leidimas suteikiamas tik studentams, kurių amžius neviršija 25 metų;
2.11.12 Leidimas po suteikimo galioja 5 metus;
2.11.13 Krepšininkas, kuriam suteiktas Leidimas, sužaidęs bent vienas NKL arba RKL oficialias varžybas,
neturi teisės einamaisiais metais žaisti kito universiteto ar krepšinio klubo komandoje;
2.11.14 Universitetas, kurio studentui suteiktas Leidimas, privalo nedelsiant informuoti LKF apie studento
statuso pasikeitimus.
2.12 Kartu su paraiška klubas turi pateikti klubo administracijos darbuotojų sąrašą su jų pareigomis ir
kontaktine informacija.

3. Komandos licencija
3.1 Komandos licencija – tai leidimas komandos žaidėjams dalyvauti RKL čempionate. Licencija negalioja, jei
klubas yra įsiskolinęs Regionų krepšinio lygai.
3.2 Žaidėjas į komandos licenciją įtraukiamas, kuomet yra gautas paleidžiamasis raštas arba sutikimas
(laikinasis leidimas) iš klubo, kurio komandoje žaidėjas žaidė oficialias rungtynes prieš pereinant į RKL
klubą.
3.3 Registruojant krepšininką-užsienietį ir/arba žaidėją-Lietuvos Respublikos pilietį, kuris paskutinį kartą buvo
registruotas užsienio klube, privalu RKL direktoriui pateikti leidimą, gautą iš Lietuvos krepšinio federacijos.
3.4 Į komandos licenciją žaidėjas negali būti įtraukiamas likus mažiau nei 24 valandoms iki oficialios RKL
rungtynių pradžios.
3.5 Komandos licencija yra dviejų rūšių – elektroninė ir popierinė. Elektroninę licenciją kiekvienos komandos
atstovai gali matyti oficialiame Regionų krepšinio lygos tinklapyje www.rkl.lt savo komandos profilyje,
paspaudus specialią nuorodą. Prieš kiekvienas RKL čempionato rungtynes komandos treneris elektroninėje
licencijoje pats pažymi žaidėjus, kurie bus registruoti konkrečioms rungtynėms, ir jų marškinėlių numerius.
3.6 Užpildytą elektroninės licencijos formą prieš rungtynes būtina atspausdinti.
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3.7 Vyr. trenerio parašu patvirtinta popierinė komandos licencijos forma prieš kiekvienas RKL čempionato
rungtynes pateikiama rungtynių vyr. sekretoriui likus ne mažiau 30 minučių iki oficialios rungtynių pradžios.
3.8 Žaidėjui išvykus iš klubo, jis pašalinamas iš komandos licencijos. Klubai privalo raštu informuoti RKL apie
žaidėjų pasitraukimą iš komandos.
3.9 Visi žaidėjai, įtraukti į komandų licencijas, registruojami RKL registracijos byloje ir LKF licencijavimo
duomenų sistemoje.
3.10 Ginčus dėl žaidėjų įtraukimo į komandų licencijas sprendžia RKL Vykdomasis komitetas.
3.11 Neregistruoti asmenys neturi teisės rungtynių metu būti komandos suolo zonoje.

4. Vadovavimas rungtynėms

4.1 Rungtynėse komandai vadovauti gali tik asmenys, kurie klubo paraiškoje įvardinti kaip treneris ir
trenerio asistentai.
4.2 Komandai vadovauti gali ir komandos kapitonas, kaip tai apibrėžta oficialiose krepšinio taisyklėse. Visi
kiti registruoti asmenys – fizinio rengimo treneris, gydytojas, klubo 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 pareigų. Maksimalus leidžiamas komandos narių skačius komandos
suolo zonoje – 21 (dvidešimt vienas) žmogus.

5. Paleidžiamasis raštas
5.1 Paleidžiamasis raštas (Letter of Clearance) (Priedas nr. 3) – dokumentas, reglamentuojantis žaidėjo
perėjimą iš vienos sporto organizacijos į kitą.
5.2 Paleidžiamojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos krepšinio federacijos nustatytos taisyklės.
5.3 Regionų krepšinio lyga neišduoda licencijos žaidėjui rungtyniauti kitame krepšinio klube tol, kol negauna
paleidžiamojo rašto iš klubo, kuriame žaidėjas žaidė.
5.4 Vienintelė priežastis, dėl kurios klubas, kuriame žaidžia žaidėjas, gali neišduoti paleidžiamojo rašto, yra
galiojantis klubo ir žaidėjo kontraktas.
5.5 Jei per 7 dienas nėra jokio atsakymo iš klubo, Regionų krepšinio lyga išduoda licenciją arba raštišką
sutikimą žaidėjui rungtyniauti varžybose be paleidžiamojo rašto.

6. Sutikimas (laikinasis leidimas)
6.1 Klubas, skolinantis žaidėją kitam klubui, per 7 kalendorines dienas privalo raštu apie tai pranešti Regionų
krepšinio lygai ir Lietuvos krepšinio federacijai, pateikdamas minėtoms organizacijoms sutikimo (laikinojo
leidimo) kopiją (Priedas nr. 4).
6.2 Sutikimas (laikinasis leidimas) privalo būti patvirtintas klubo, skolinančio žaidėją, ir klubo, kuriam
skolinamas žaidėjas, atstovų parašais bei šių organizacijų antspaudais, taip pat skolinamo žaidėjo parašu.
6.3 Sutikime (laikinajame leidime) turi būti nurodytas konkretus laikotarpis, kuriam klubas išduoda sutikimą
(laikinąjį leidimą) kitam klubui. Laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei einamojo sezono pabaiga.
6.4 Klubas, kuriam sutikimo (laikinojo leidimo) pagrindu yra paskolintas žaidėjas, neturi teisės išduoti
paleidžiamąjį raštą kitam klubui.

7. Varžybų sistema
7.1.

RKL A diviziono varžybų sistema:

I etapas (reguliarus sezonas)
Visos 16 komandų rungtyniauja vienoje grupėje. Visos grupės komandos tarpusavyje žaidžia po dvejas
rungtynes (du ratai). Vienos rungtynės žaidžiamos namuose, kitos – svečiuose (ne iš eilės).
II etapas (atkrintamosios varžybos)
1. Komandos, po pirmojo etapo užėmusios 1-4 vietas, patenka į III etapą (ketvirtfinalius).
2. Komandos, po pirmojo etapo užėmusios 5-12 vietas, dalyvauja atkrintamosiose varžybose. Susitinka 512, 6-11, 7-10, 8-9 vietas pirmame etape užėmusios komandos. Žaidžiama iki dviejų pergalių. Pirmosios
rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Antrosios
rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia
trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje.
Laimėjusios komandos patenka į ketvirtfinalius.
3. Komandos, po pirmojo etapo užėmusios 13-16 vietas, baigia čempionatą. 15-16 vietas po pirmojo etapo
užėmusios komandos būsimame sezone rungtyniauja B divizione.
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4. A diviziono komandai atsisakius dalyvauti būsimo sezono čempionate arba atsiradus laisvai vietai A
divizione, pirmenybė teikiama A diviziono komandoms, užėmusioms 15-16 vietas. Joms atsisakius,
pretenduoti į laisvą vietą gali ir B diviziono komandos pagal užimtas vietas.
III etapas (ketvirtfinaliai)
Dalyvauja 1-4 vietas reguliariame sezone užėmusios komandos ir komandos, kurios laimėjo II etape.
Susitinka 1-8/9, 2-7/10, 3-6/11, 4-5/12. Žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę
vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą
reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę
vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje.
IV etapas (pusfinaliai ir finalai)
1. Pusfinaliai. Dalyvauja 4 komandos, nugalėjusios ketvirtfinaliuose. Komandos žaidžia iki trijų pergalių.
Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje,
antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, trečiosios
rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia
ketvirtųjų rungtynių, jos žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, o
prireikus penktųjų rungtynių – žaidžiama aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos
aikštėje.
2. Finalai. Dalyvauja pusfinalyje rungtyniavusių porų nugalėtojai ir pralaimėtojai. Žaidžiama dėl 1-2 ir 3-4
vietų. Finale komandos žaidžia iki trijų pergalių. Finalų rungtynių aikštės pranašumas – kaip ir pusfinaliuose.
7.2 RKL B diviziono komandų varžybų sistema:
I etapas (reguliarus sezonas)
1. Komandos ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. pateikusios paraiškas dalyvauti čempionate ir sumokėjusios
50 proc. lygos nario mokesčio iki rugsėjo 1 d., pagal teritorinius principus suskirstomos į pogrupius.
1.1 Dalyvaujančios komandos reguliariame sezone skirstomos į 2 pogrupius A ir B.
1.2 Visos vieno pogrupio komandos žaidžia po dvejas rungtynes (du ratai). Vienos rungtynės žaidžiamos
namuose, kitos svečiuose (ne iš eilės).
1.3 1-8 vietas pogrupiuose užėmusios komandos (16 komandų) patenka į atkrintamąsias varžybas.
Atkrintamosios varžybos
Visuose atkrintamųjų varžybų etapuose (aštuntfinaliuose, ketvirtfinaliuose, pusfinaliuose ir finaluose (dėl 12 ir 3-4 vietų)) komandos žaidžia iki dviejų laimėtų rungtynių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę
vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą
reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę
vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Komandų vietos reguliariame sezone nustatomos
pagal Nuostatų 10 straipsnio (Komandos vieta turnyrinėje lentelėje) taisykles.

II etapas (aštuntfinaliai)
Dalyvauja: 1-8 vietas reguliariame sezone A ir B pogrupiuose užėmusios komandos.
Ašuntfinaliuose susitinka:
Pora 1: A pogrupio 1 vieta – B pogrupio 8 vieta;
Pora 2: A pogrupio 2 vieta – B pogrupio 7 vieta;
Pora 3: A pogrupio 3 vieta – B pogrupio 6 vieta;
Pora 4: A pogrupio 4 vieta – B pogrupio 5 vieta;
Pora 5: B pogrupio 4 vieta – A pogrupio 5 vieta;
Pora 6: B pogrupio 3 vieta – A pogrupio 6 vieta;
Pora 7: B pogrupio 2 vieta – A pogrupio 7 vieta;
Pora 8: B pogrupio 1 vieta – A pogrupio 8 vieta.
Žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę vietą
reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje.
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III etapas (ketvirtfinaliai)
Dalyvauja: 8 komandos, laimėjusios aštuntfinalio varžybas.
Ketvirtfinaliuose susitinka:
Pora 9: Poros 1 laimėtojas – Poros 5 laimėtojas;
Pora 10: Poros 7 laimėtojas – Poros 3 laimėtojas;
Pora 11: Poros 2 laimėtojas – Poros 6 laimėtojas;
Pora 12: Poros 8 laimėtojas – Poros 4 laimėtojas.
Žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę vietą
reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje.
IV etapas (pusfinaliai)
Dalyvauja: 4 komandos, laimėjusios ketvirtfinalio varžybas.
Pusfinaliuose susitinka:
Poros 9 laimėtojas – Poros 10 laimėtojas;
Poros 11 laimėtojas – Poros 12 laimėtojas.
Žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės žaidžiamos žemesnę vietą reguliariame sezone
užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių, jos žaidžiamos aukštesnę vietą
reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Pusfinaliuose laimėjusios komandos patenka į
finalą dėl 1-2 vietų, pusfinaliuose pralaimėjusios komandos patenka į finalą dėl 3-4 vietų.
V etapas (finalai)
Dalyvauja: 4 komandos, laimėjusios ir pralaimėjusios pusfinalio varžybas.
Finaluose dėl 1-2 vietų ir 3-4 vietų žaidžiama iki 2 pergalių. Pirmosios rungtynės žaidžiamos
aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės žaidžiamos
žemesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia trečiųjų rungtynių,
jos žaidžiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusios komandos aikštėje.
8. Čempionato tvarkaraštis. Rungtynių data ir laikas.
8.1 RKL čempionato tvarkaraštį prieš sezoną ir sezono metu sudaro RKL administracija ir pateikia tvirtinti RKL
direktoriui.
8.2 Rungtynių data laikoma ofialiame varžybų tvarkaraštyje patvirtinta data, net jei rungtynės yra perkeliamos.
8.3 Klubai gali kreiptis į RKL dėl rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimo ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki
rungtynių, kurių datą, laiką prašoma pakeisti. Prašymą teikiantis klubas tvarkaraščio pakeitimą prieš tai
privalo suderinti su varžovų klubu. Prašymas dėl rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo turi būti pagrįstas,
tiksliai nurodant prašomo pakeitimo priežastis. Keičiant rungtynių datą ir/arba laiką, likus mažiau kaip 8
dienoms iki rungtynių, klubas inicijuojantis rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimą turi sumokėti RKL
administracijai 15 Eurų mokestį.
8.4 RKL administracija gali nepatvirtinti klubo prašomo rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo, jei toks pakeitimas
galėtų pažeisti kitų čempionato klubų interesus arba varžybų nuostatus.

9. Rungtynių pradžia, pertrauka ir minutės pertraukėlės
9.1 Oficialios čempionato reguliaraus sezono rungtynių dienos yra penktadienis ir šeštadienis. Norint žaisti kitą
savaitės dieną, klubas privalo pateikti RKL direktoriui atskirą prašymą su motyvuotu paaiškinimu.
9.2 Rungtynių vyresniajam teisėjui nurodžius, komandos turi nedelsiant pradėti rungtynes.
9.3 Rungtynių pertrauka tarp antro ir trečio kėlinių privalo trukti 15 minučių. Minutės pertraukėlės trukmė – 1
minutė.
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9.4 Jei dėl netinkamo sirgalių elgesio ar kitų veiksmų teisėjai negali tęsti darbo ar kyla grėsmė jų saugumui,
rungtynės gali būti nutraukiamos. Tokiu atveju, vyresnysis teisėjas RKL direktoriui privalo pateikti oficialų
pranešimą, paaiškinantį rungtynių nutraukimo priežastis bei patvirtinti nutrauktų rungtynių nutartį. RKL
direktorius sprendžia ar bus peržaidžiamos rungtynės, kokiomis sąlygomis ir kokia kompensacija bus
paskirta.

10. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje
10.1 Komandos klasifikuojamos pagal surinktų taškų skaičių: už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai,
už pralaimėjimą (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) – 1 taškas, už pralaimėjimą dėl teisės žaisti netekimo – 0
taškų.
10.2 RKL B diviziono varžybose pogrupiuose dalyvaujant nevienodam komandų skaičiui,
neskaičiuojami rezultatai pasiekti su paskutinę vietą pogrupyje užėmusia komanda (skaičiuojami
aukščiausias vienodas vietas pogrupiuose užėmusių komandų tarpusavio rungtynėse pasiekti
rezultatai).
10.3 Kai dvi (ar daugiau) komandos surenka tiek pat taškų, aukštesnę vietą lemia jų tarpusavio rungtynių
rezultatai (didesnis iškovotų pergalių skaičius tarpusavio rungtynėse).
10.4 Kai dviejų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių rezultatai vienodi, komandų vietų nustatymui eilės
tvarka naudojami tokie kriterijai:
- geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse;
- didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse;
- geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas visose pogrupio rungtynėse;
- didesnis pelnytų taškų skaičius visose pogrupio rungtynėse.
Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais.
10.5 Jei po kiekvieno iš šių išvardintų kriterijų taikymo etapų galima nustatyti vienos ar daugiau komandų vietą,
procedūra 10.4 kartojama nuo pradžios likusioms neklasifikuotoms komandoms.
10.6 Jeigu komanda, užėmusi žemesnę vietą reguliariame sezone, atkrintamosiose rungtynėse laimi prieš
aukštesnę vietą reguliariame sezone užėmusią komandą, ji neužima jos vietos būsimose atkrintamųjų varžybų
rungtynėse.
10.7 Jeigu komanda be svarbios priežasties neatvyksta žaisti rungtynių arba, nesibaigus rungtynėms, palieka
aikštę, jai įskaitomas pralaimėjimas dėl teisės žaisti netekimo. Be to, šiai komandai lentelėje įrašoma nulis (0)
taškų.
10.8 Jeigu komanda antrą kartą pralaimi rungtynes dėl teisės žaisti netekimo, jos visų sužaistų rungtynių
rezultatai anuliuojami.
10.9. Pasibaigus RKL čempionato B diviziono reguliariam sezonui, sudaromas į atkrintamąsias varžybas
patekusių komandų reitingas, naudojamas nustatyti atkrintamųjų varžybų (aštuntfinalių, ketvirtfinalių,
pusfinalių, finalų) vietas.
RKL čempionato B diviziono komandos reitinguojamos pagal šiuos kriterijus:
1. Užimta vieta pogrupyje;
2. Didesnis surinktų taškų skaičius pogrupyje su vienodas aukščiausias vietas pogrupyje užėmusiomis
komandomis;
3. Geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas pogrupyje su vienodas aukščiausias vietas pogrupyje
užėmusiomis komandomis;;
4. Didesnis pelnytų taškų skaičius pogrupyje su vienodas aukščiausias vietas pogrupyje užėmusiomis
komandomis;
5. Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais.

11. Apdovanojimai
11.1 Apdovanojamos A divizione 1-4 vietas užėmusios komandos ir B divizione 1-4 vietas užėmusios komandos.
11.2 Medaliais apdovanojami 1-3 vietas užėmusių komandų žaidėjai, treneriai, vadovai (iš viso 18 žmonių).

12. RKL A diviziono vietos perleidimas
12.1 Komanda gali perleisti kitai komandai savo teisę dalyvauti RKL A divizione. Komandas valdantys juridiniai
vienetai tai sutaria atskiru dokumentu, kurį pateikia RKL Vykdomajam komitetui kartu su prašymu registruoti
komandą naujam sezonui.
12.2 Teises dalyvauti RKL A divizione perimanti komanda turi atitikti RKL Nuostatų reikalavimus ir sumokėti
lygos vertės mokestį, kuris atitinka praėjusio sezono B diviziono komandos nario mokestį. Šis mokestis nėra
įskaičiuojamas į naujo sezono RKL A diviziono dalyvio mokestį.
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12.3 RKL Vykdomasis komitetas turi teisę nepatvirtinti vietą perimančios komandos dalyvavimo RKL A divizione,
pateikdamas objektyvius argumentus (netinkama reputacija, infrastruktūra ir kt.).

IV. ARENOS
13. Arenos tinkamumas
13.1 RKL čempionato varžybos vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir
galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose bei šiose nuostatuose keliamus techninius ir saugumo
reikalavimus.
13.2 Informaciją apie namų sporto salę klubai privalo pateikti prieš sezoną, teikiant paraiškas.
13.3 RKL administracija gali specialiai inspektuoti sporto sales ir įvertinti jų tinkamumą. Jei arena neatitinka
reikalavimų, joje neleidžiama rengti čempionato rungtynių.
13.4 Visa techninė įranga turi atitikti FIBA krepšinio taisyklių reikalavimus.
13.5 Naudojami mobilūs krepšio stovai tvirtinami prie grindų arba krepšio lentos laikančios sistemos. Krepšio
lentos tvirtinamos prie galinės sienos ir/arba lubų. Visais atvejais klubai turi užtikrinti, kad krepšių konstrukcijos
yra saugios ir nekelia grėsmės rungtynių dalyvių, žiūrovų ir aptarnaujančio personalo saugumui.
13.6 Lentų briaunos turi būti padengtos apsaugine danga, kurios storis turi būti mažiausiai 5 cm.
13.7 Apatiniame dešiniajame lentos kampe (žiūrint iš aikštės pusės) privalo būti RKL logotipas.
13.8 Klubas privalo turėti krepšio aukščio matavimo prietaisą.
13.9 Remiantis FIBA taisyklių reikalavimais, lankai turi būti atlenkiami ir nudažyti oranžine spalva.
13.10 Tinkleliai turi atitikti FIBA reikalavimus – pusiau standūs, pagaminti iš baltų virvelių, kurios leidžia
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.
13.11 Rungtynių metu sulūžus krepšio lankui ar krepšio konstrukcijai, komanda šeimininkė per 1 val. turi
surasti kitą salę arba sutaisyti lanką ar krepšio konkstrukciją. Nepavykus įgyvendinti minėtų reikalavimų,
komanda šeimininkė per 7 dienas turi pasiūlyti salę rungtynių peržaidimui. Rungtynių organizavimo išlaidas
apmoka komanda, kurios salėje buvo nutrauktos rungtynės.
13.12 Klubas privalo pasirūpinti techninėmis priemonėmis ir personalu, kad rungtynių metu lūžus krepšio
konstrukcijai ar lankui, sudužus lentai ar nutrūkus tinkleliui, įranga būtų kuo griečiau pakeista nauja.

Elektronininė įranga ir tablo
13.13 Sporto salėse, kuriose vyksta RKL čempionato rungtynės, turi būti įrengta visa elektroninė įranga:
švieslentė, 24 sekundžių laikrodžiai, garso signalai ir kt., atitinkanti FIBA krepšinio taisyklėse keliamus
reikalavimus.
13.14 Per salėje esančią įgarsinimo sistemą skelbiama informacija apie įvykius aikštėje. Rungtynių metu
draudžiama įgarsinimo sistemą naudoti skatinant palaikyti kurią nors komandą ar provokuoti žiūrovus
neramumams ar smurtui. Muzika per garsiakalbius gali skambėti prieš rungtynes, minutinių pertraukėlių metu,
didžiosios pertraukos metu.

Komandų suolai ir sekretoriato stalas
13.15 Sekretoriato stalo vieta – ties aikštės viduriu. Rekomenduojama sekretoriato stalą statyti ant
paaukštinimo. Prie sekretoriato stalo turi būti paruoštos darbo vietos 3-5 asmenims.
13.16 Ant sekretoriato stalo turi būti kokybiškos ir gerai matomos komandų pražangų rodyklės (vėliavėlės),
pražangų lentelės, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė bei atsarginiai rungtynių ir 24 sekundžių laikrodžiai.
13.17 Iš abiejų sekretoriato stalo pusių turi būti pastatytos 2 kėdės žaidėjų keitimams.
13.18 Toje pačioje pusėje, kurioje sekretoriato stalas, turi būti pažymėtos zonos komandų suolams. Komandos
suolo zonas riboja mažiausiai 2 m ilgio linija, kuri pratęsia galinę liniją ir kita taip pat mažiausiai 2 m ilgio linija,
kuri brėžiama 5 m atstumu nuo vidurio linijos ir yra statmena šoninei linijai.

Apšvietimas ir temperatūra
13.19 Krepšinio aikštė turi būti tinkamai ir tolygiai apšviesta, o šviesos šaltiniai neturi trukdyti teisėjams ir
žaidėjams.
13.20 Temperatūra sporto salėje, įskaitant komandų ir teisėjų rūbines, turi būti ne žemesnė nei 15°C ir ne
aukštesnė nei 28°C.

Rūbinės
13.21 Patalpose, kur vyksta RKL rungtynės, turi būti įrengtos atskiros rūbinės svečių ir šeimininkų komandoms
bei atskira rūbinė teisėjams ir persirengimo patalpa sekretoriato teisėjams. Rūbinėse turi būti tiekiamas karštas
ir šaltas vanduo.
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13.22 Į teisėjų rūbinę gali įeiti tik rungtynių teisėjai, rungtynių komisaras, RKL darbuotojai. Bet kurie kiti
asmenys į rūbinę gali įeiti tik leidus vyresniajam rungtynių teisėjui arba rungtynių komisarui.

Apsauga sporto salėse
13.23 Šeimininkų klubas atsako už saugumą ir tvarką arenoje bei šalia jos prieš rungtynes, jų metų ir po
rungtynių.
13.24 Atsakomybė už incidentus, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka
šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės ir finansinės sankcijos.
13.25 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.

Statistikos pildymas ir duomenų perdavimas
13.26 Rungtynių metu pildomas oficialus rungtynių protokolas. Rungtynių statistika pildoma kompiuteriu.
Statistikos kompiuteris turi būti sujungtas su spausdintuvu. Po dviejų kėlinių ir po rungtynių spausdinta
rungtynių statistika turi būti pateikiama komandų atstovams.
13.27 Statistikos operatoriai, pasibaigus rungtynėms, perkelia rungtynių statistiką į oficialų Regionų krepšinio
lygos tinklapį www.rkl.lt.
13.28 Per 1 valandą po rungtynių, rungtynių protokolo kopiją klubas šeimininkas išsiunčia į RKL būstinę. Už
klaidas, vėlavimus, nepilną informaciją ir t.t. atsako rungtynių šeimininko klubas.

Kiti reikalavimai
13.29 Šeimininkų klubas rungtynėms turi skirti atstovą, atsakingą už salės paruošimą, taip pat svečių
komandos, teisėjų pasitikimą prieš rungtynes ir išlydėjimą, pasibaigus rungtynėms.
13.30 Šeimininkų klubas turi numatyti vietas ir organizuotai įleisti iki 20 varžovų komandų sirgalių nemokamai
stebėti rungtynes, jei tokį prašymą svečių klubas pateikia likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki rungtynių
pradžios.
13.31 Šeimininkų klubas privalo sudaryti sąlygas filmuoti rungtynes svečių komandos video aparatu.
13.32 RKL A divizione klubas privalo filmuoti visas namuose žaidžiamas RKL čempionato rungtynes ir filmuotą
medžiagą iki pirmadienio 12:00 val. įkelti į RKL failų talpyklą internete. RKL B divizione rekomenduojama
filmuoti visas namuose žaidžiamas rungtynes. Rungtynės turi būti filmuojamos be pertraukimų ir per minutės
pertraukėles.
13.33 Kiekvienas klubas geriamu vandeniu turi pasirūpinti pats. Klubas šeimininkas geriamu vandeniu privalo
aprūpinti rungtynių teisėjus.
13.34 Klubas šeimininkas privalo pasirūpinti varžybų dalyvių asmeninių daiktų, drabužių, avalynės, sportinių
krepšių apsauga rūbinėse. Šeimininkų klubas neatsako už rūbinėse paliktus vertingus daiktus.
13.35 Šeimininkų klubas privalo suteikti svečių komandai 2-3 MOLTEN krepšinio kamuolius (ne guminius)
apšilimui.

V. ŽAIDŽIAMAS KAMUOLYS
RKL A ir B diviziono rungtynėse žaidžiama „MOLTEN“ firmos kamuoliais.
Regionų krepšinio lyga įsipareigoja skirti nemokamai kiekvienai RKL A ir B lygos komandai po 2 (du)
„Molten“ firmos krepšinio kamuolius.

VI RKL ČEMPIONATO ĮVAIZDIS
14. Įvaizdis ir savireklama
14.1 RKL čempionato dalyviai turi kurti ir vystyti savo klubo įvaizdį, bendradarbiauti su savo ir RKL rėmėjais bei
aktyviai prisidėti prie bendro čempionato įvaizdžio formavimo.
14.2 RKL čempionato dalyviai savireklamos tikslais gali naudoti RKL pavadinimą vaizdo ir garso klipuose,
internete, spausdinamuose leidiniuose bei ant klubų atributikos.
14.3 Savireklamos ir varžybų populiarinimo tikslais Regionų krepšinio lyga, susitarusi su klubų vadovais, turi
teisę naudoti klubų pavadinimus ir logotipus bei RKL čempionato dalyvių: trenerių, žaidėjų, teisėjų, komandų
atstovų atvaizdus ir vardus vaizdo ir garso klipuose, internete, spausdintuose leidiniuose, sezono programėlėse,
afišose bei ant RKL atributikos.
14.4 Klubams rekomenduojama turėti veikiančią interneto svetainę, kurioje talpinama informacija apie klubą, jo
veiklą, skelbiamos su klubu susijusios naujienos, pateikiamas rungtynių tvarkaraštis ir t.t.
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14.5 RKL dalyviai privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, kuris gali daryti žalą RKL ir RKL klubo įvaizdžiui.
14.6 Būtinas geranoriškas RKL klubų ir RKL administracijos darbuotojų bendradarbiavimas, savalaikis
apsikeitimas informacija. Į bet kokį RKL darbuotojų paklausimą klubų atstovai turi geranoriškai atsakyti per 7
darbo dienas.
14.7 RKL komandų atstovai privalo dalyvauti RKL organizuojamuose renginiuose, jei to prašo RKL
administarcijos darbuotojai.
14.8 Komandų treneriams rungtynių metu rekomenduojama vilkėti kostiumus.

15. Ryšiai su žiniasklaida
15.1 Visi RKL čempionato dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, žurnalistai, savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, tiaip pat humanizmo, lygybės, pagarbos žmogui
principais, gerbia žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę.
15.2 RKL čempionato dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą ir teisingą informaciją apie varžybas ir RKL veiklą.
15.3 RKL čempionato dalyviams draudžiama platinti nepagrįsta kritiką, konfidencialią, tikrovės neatitinkančią
informaciją, kuri žemina fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkia RKL čempionato įvaizdžiui, klubų interesams,
ypač jų reputacijai.
15.4 RKL čempionato dalyviams, ignoruojantiems arba pažeidžiantiems aukščiau išvardintus reikalavimus,
taikomos drausminės sankcijos.
15.5 Ginčai, kylantys tarp RKL dalyvių visų pirma turi būti sprendžiami lygos viduje, šiuose nuostatuose
numatyta tvarka, o ne viešai.

16. Reklama
16.1 Sporto salėje matomoje vietoje turi būti pakabinta RKL ir lygos rėmėjų reklama.
16.2 Jei klubas turi galimybę, RKL logotipus gali užklijuoti ant aikštės grindų.
16.3 Jeigu rungtynių metu salėje nėra pakabinta RKL reklaminių logotipų, klubui taikomos drausminės ir/ar
finansinės sankcijos.
16.4 Klubo rėmėjų reklamos pozicijų skaičius aikštėje neribojamas.
16.5 Reklama ant aikštės grindų turi būti priklijuota taip, kad visos krepšinio aikštės linijos būtų aiškiai
matomos.
16.6 Kita reklama už aikštės ribų rungtynių dalyviams neturi užstoti švieslentės, laikrodžių, 24 sekundžių
laikrodžių.
16.7 Ant žaidybinės aprangos privalo būti aiškiai matomas RKL logotipas. Už nurodymų nevykdymą klubui
taikomos drausminės ir finansinės sankcijos.

VII. TEISĖJAI
17. Reikalavimai teisėjams
17.1 RKL čempionato rekomenduojamų teisėjų sąrašą pateikia Lietuvos krepšinio teisėjų Asociacijos
prezidiumas, patvirtina RKL direktorius, kuris atsako už teisėjų paskyrimus kiekvienoms čempionato
rungtynėms.
17.2 LKF TA patvirtintame teisėjų sąraše turi būti tik asmenys, teisėjų seminaruose išlaikę fizinius ir teorinius
testus.
17.3 Rungtynėms teisėjauja du aikštės teisėjai, iš kurių vienas yra vyresnysis teisėjas. A diviziono rungtynių
metu gali būti paskirti 3 teisėjai.
17.4 Aikštės teisėjai, sekretoriato darbuotojai turi vadovauti rungtynėms pagal šiuose nuostatuose, oficialiose
FIBA krepšinio taisyklėse, oficialiose FIBA krepšinio taisyklių interpretacijose keliamus reikalavimus ir neturi
teisės jų keisti.
17.5 Teisėjai negali būti susijęs su rungtyniaujančiomis komandomis, t.y. negali būti komandos atstovu, žaidėju,
treneriu.
17.6 Teisėjai rungtynėse privalo vilkėti RKL pateiktą oficialią teisėjų aprangą.
17.7 Teisėjams, sekretoriato darbuotojams rungtynėse draudžiama pasirodyti apsvaigus nuo alkoholio,
narkotikų ar kitokių psichotropinių medžiagų.
17.8 Teisėjams draudžiama dalyvauti lošimų bendrovių organizuojamose lažybose.
17.9 Jeigu teisėjai nesilaiko RKL čempionato nuostatuose keliamų reikalavimų ir/ar oficialiose krepšinio
taisyklėse priskiriamų pareigų, jiems taikomos drausminės nuobaudos.
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18. Teisėjų pareigos
18.1 Vyresniojo teisėjo ir kitų teisėjų teisės bei pareigos reglamentuojamos oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse.
18.2 Jei viena iš komandų pateikia protestą arba kyla rimti konfliktai (RKL čempionato nuostatų nesilaikymas,
komandų ar žiūrovų netinkamas elgesys ir t.t.), vyresnysis teisėjas per 1 valandą nuo rungtynių pabaigos turi
apie tai pranešti RKL direktoriui.
18.3 Visos vyresniojo teisėjo pastabos, susijusios su rimtais šių nuostatų ir krepšinio taisyklių pažeidimais, turi
būti užrašytos antroje rungtynių protokolo pusėje.
18.4 RKL prašymu rungtynių vyresnysis teisėjas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos privalo atsiųsti atskirą
išsamų pranešimą apie kilusius konfliktus, užfiksuotus krepšinio taisyklių ir RKL čempionato nuostatų
pažeidimus.
18.5 Nesant komisarui, vyresnysis teisėjas yra įpareigotas RKL atstovas, kuris bendradarbiauja su sekretoriato
teisėjais, klubų atstovais bei stebi, ar laikomasi čempionato nuostatų, oficialių krepšinio taisyklių.
18.6 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.
18.7 Prieš rungtynes visi teisėjai turi būti rungtynių aikštėje likus mažiausiai 15 min. iki rungtynių pradžios.

19. Sekretoriato teisėjai
19.1 RKL čempionate dirbantiems sekretoriato teisėjams rekomenduojama turėti LKF TA išduotą pažymėjimą,
liudijantį, kad asmuo turi tinkamą kvalifikaciją.
19.2 Sekretoriate dirba šie asmenys: sekretorius, laikininkas, 24 sekundžių laikininkas, pranešėjas, 2 arba 3
statistikos operatoriai.
19.3 Sekretoriato teisėjai privalo dėvėti tvarkingą aprangą, atspindinčią oficialių krepšinio rungtynių atmosferą.
19.4 Sekretorius turi užtikrinti, kad kiekviena komanda, pasibaigus rungtynėms, gautų oficialią rungtynių
protokolo ir statistikos protokolo kopiją.
19.5 Šeimininkų klubas atsakingas už sekretoriato teisėjų kvalifikaciją. Sekretoriato teisėjams už blogą darbą
gali būti taikomos drausminės sankcijos.

20. Rungtynių komisaras
20.1 Komisaras rungtynėse yra oficialus RKL atstovas, kuris bendradarbiauja su aikštės, sekretoriato teisėjais,
klubų atstovais bei stebi ar laikomasi RKL nuostatų, oficialių krepšinio taisyklių. Komisaras sekretoriate sėdi tarp
sekretoriaus ir laikininko.
20.2 Komisaro ataskaitoje pateiktos pastabos turi būti aiškios ir konstruktyvios. Teisėjų darbas vertinamas
balais pagal prieš sezoną aptartus kriterijus. Komisaras turi pateikti konkrečias (teigiamas ar neigiamas)
pastabas apie teisėjų darbo kokybę, priimtus sprendimus ir nurodyti konkrečias situacijas bei epizodus (kėlinius,
sužaistą laiką). Jei rungtynėse užfiksuoti rimti RKL nuostatų ir/ar oficialių krepšinio taisyklių pažeidimai, apie tai
taip pat turi būti išsamiai paraštyta komisaro ataskaitoje.

VIII. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA
RKL čempionate laikomasi FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse apibrėžtų protesto pateikimo procedūrų.
Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:
a) sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-ios) neištaisyta(-os) rungtynių
teisėjų;
b) sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų ar nežaistų rungtynių;
c) žaidėjų, trenerių ir kitų komandos narių registravimo tvarkos pažeidimų.
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
„Kapitono parašas protesto atveju“;
b) protestuojantis klubas per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos RKL 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 RKL
direktoriui turi pateikti €60 garantinio įnašo banko pavedimo kopiją. Jei protestas patenkinamas, garantinis įnašas
grąžinamas.
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Rungtynių vyresnysis teisėjas privalo per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos informuoti RKL direktorių apie
priežastis/aplinkybes, lėmusias protesto pateikimą.
Sprendimus dėl protesto patenkinimo ar atmetimo priima RKL direktorius.
RKL direktorius protestus svarsto ir sprendimus priima kaip pirmoji istancija, daugiausiai per 3 (tris) kalendorines
dienas nuo protesto pateikimo dienos.
Jeigu protestuojantis klubas nesutinka su RKL direktoriaus sprendimu, jis gali teikti apeliaciją LKF etikos, drausmės
ir apeliacinei komisijai.

IX. DRAUSMINĖ SISTEMA, DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI IR SANKCIJOS
21. Drausminė sistema
21.1 Drausminės sistemos veikla grindžiama teisingumo, sąžiningumo, protingumo, etiškumo, teisinio elgesio ir
lygybės principais bei sąlygomis ir reikalavimais, numatytais šiuose nuostatuose, RKL įstatuose, LKF ir RKL
bendradarbiavimo sutartimi pasirašytuose dokumentuose bei LKF etikos ir drausmės kodekse.
21.2 Drausminės sankcijos apima taisyklių pažeidimus, čempionato nuostatų, kitų sutarčių ir reikalavimų,
patvirtintus RKL Vykdomojo komiteto, pažeidimus.
21.3 Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms privalo paklusti visi klubai ir jų atstovai, žaidėjai, treneriai,
teisėjai.
21.4 Sankcijos gali būti taikomos už pažeidimus, įvykusius prieš ar po rungtynių, laikant kad jie įvyko rungtynių
metu.
21.5 Klubai atsako už savo žaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančiųjų ir kitų su Asociacijos ar klubo veikla susijusių
asmenų elgesį ir už jiems paskirtų nuobaudų įvykdymą.
21.6 Teisė skirti drausmines ir finansines sankcijas suteikiama RKL direktoriui kaip pirmajai instancijai.
21.7 RKL direktorius, skirdamas nuobaudą, privalo atsižvelgti į objektyvias ir subjektyvias priežastis,
lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į žalą, kurią tas ar kitas veiksmas ar neveikimas turi ar daro neigiamą
poveikį RKL čempionatui, rėmėjams, partneriams ir apskritai krepšinio įvaizdžiui.
21.8 RKL direktorius drausmines ir finansines sankcijas skiria neviršydamas nustatytų ribų.
21.9 Skirdamas nuobaudas RKL direktorius gali remtis rungtynių vaizdo įrašais, teisėjų ir klubų atstovų
pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete bei kita informacija.
21.10 RKL direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti RKL Vykdomajam komitetui.
21.11 Jeigu klubas nesutinka su lygos direktoriaus sprendimu, jis gali per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo
pranešimo pateikti apeliaciją RKL Vykdomajam komitetui. Kad apeliacija taptų galiojančia, ją teikiantis klubas
turi sumokėti €30 garantinį įnašą. Jei RKL Vykdomasis komitetas patenkina apeliaciją, garantinis įnašas
grąžinamas.
21.12 Apeliacijoje turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas ir ją atstovaujančio 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 RKL čempionato
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.
21.13 Jeigu klubas nesutinka su RKL Vykdomojo komiteto sprendimu, jis gali kreiptis į LKF etikos, drausmės ir
apeliacinę komisiją, taip, kaip tai yra numatyta LKF etikos ir drausmės kodekse. LKF etikos, drausmės ir
apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
21.14 Kiekvieno mėnesio pradžioje RKL direktorius privalo informuoti RKL klubus kokios nuobaudos ir kuriems
klubams buvo skirtos praėjusį mėnesį.

22. Drausmės pažeidimai ir nuobaudos

22.1 RKL direktorius atsižvelgdamas į pažeidimų pobūdį, asmens geranoriškumą tirant pažeidimą ir atsakomybę
lengvinančias aplinkybes, už pimąjį pažeidimą RKL dalyvį gali įspėti.
22.2 Techninė pražanga žaidėjui, treneriui, komandos suolui. Bauda €15.
22.3 Techninė pražanga, skirta praėjusio čempionato sezone ir už kurią nesumokėta einamojo čempionato
sezono pradžioje. Bauda – €30.
22.4 Diskvalifikacinė pražanga. Bauda – €30 ir diskvalifikacija 1 rungtynėms.
22.5 Žaidėjo diskvalifikavimas rungtynėse už dvi nesportines pražangas ir/arba dvi technines pražangas. Bauda
– €30. Žaidėjas gali dalyvauti kitose rungtynėse RKL čempionate.
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22.6 Žaidėjo ar trenerio diskvalifikacija už komandos suolo palikimą peštynių metu arba situacijos, galinčios
virsti peštynėmis, metu. Bauda – €15 už kiekvieną žaidėją ir trenerį palikusį komandos suolo zoną. Žaidėjai ir
treneriai rungtynėse diskvalifikuoti pagal šį straipsnį gali rungtyniauti kitose komandos rungtynėse RKL
čempionate.
22.7 Sąmoningas krepšinio įrenginių, kito inventoriaus sugadinimas ar suniokojimas. Bauda – žalą padaręs
asmuo turi atlyginti nuostolius pagal klubo ar RKL pateiktą sąskaitą už sugadintus krepšinio įrenginius, kitą
inventorių.
22.8 Teisėjų, rungtynių komisarų ir/ar RKL darbuotojų teisėtų reikalavimų nevykdymas. Bauda nuo €30 iki
€150.
22.9 Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos,
žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą, juridinio asmens reputaciją, kenkiančios RKL, RKL klubų, LKF
interesams. Bauda – nuo €150 iki €300.
22.10 Grasinimai, bauginimai ar įžūlus elgesys teisėjų ar sekretoriato teisėjų atžvilgiu. Bauda –nuo €150 iki
€300.
22.11 Nevykdymas RKL valdymo organų ir/ar administracijos, įskaitant RKL direktoriaus sprendimų, taip pat LKF
nurodymų, sprendimų, reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su RKL. Bauda – nuo €50 iki €400.
22.12 Nevykdymas, atsisakymas vykdyti RKL įstatų, nuostatų ir kitų patvirtintų dokumentų reikalavimų. Bauda –
nuo €50 iki €400.
22.13 Komanda nesilaiko pagrindinės ar rezervinės aprangos vilkėjimo taisyklių, žaidžia su netvarkinga apranga,
ant žaidėjų žaidybinės aprangos marškinėlių nėra RKL logotipo. Bauda – iki €150.
22.14 Rungtynėse dalyvauja mažiau nei 8 komandos žaidėjai. Bauda – €15 už kiekvieną trūkstamą žaidėją.
22.15 Komanda be pateisinamos priežasties neatvyksta į čempionato/TopSport taurės tvarkaraštyje numatytas
rungtynes arba palieka salę nepasibaigus rungtynėms. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu
20:0. Nuostatus pažeidusi komanda baudžiama €500 bauda. Jei ta pati komanda pakartoja pažeidimą, varžovų
komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0. Komanda baudžiama €1000 bauda ir RKL Vykdomajam komitetui
nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iki čempionato pabaigos.
22.16 Klubas nepašalina sporto salės trūkumų arba ignoruoja RKL nuostatuose patvirtintus reikalavimus sporto
salei (žema temperatūra salėje, prastas apšvietimas, kiti rimti trūkumai). Nepašalinus esamų trūkumų salėje,
RKL direktorius gali neleisti toliau rengti čempionato rungtynių.
22.17 Aikštelėje nėra RKL, RKL rėmėjų reklamos, kuri privalo būti pagal RKL patvirtintus reikalavimus. Bauda –
nuo €50. Už pasikartojusį pažeidimą bauda dvigubinama. Ši bauda gali būti netaikoma už reklamos, kurią tam
tikrose salėse riboja LR įstatymai, nebuvimą.
22.18 Rungtynių metu per įgarsinimo sistemą rungtynių pranešėjas palaiko kurią nors komandą ar provokuoja
žiūrovus neramumams ar smurtui. Bauda – €30.
22.19 Klaidingas rungtynių statistikos ar protokolų pildymas, nepilnai arba nesilaikant instrukcijų įkelta statistika
į RKL interento svetainę, techniniai trūkumai prie sekretoriato stalo ar rungtynių techninėje įrangoje. Bauda nuo
€30.
22.20 Per vieną valandą po rungtynių klubas šeimininkas neišsiunčia rungtynių protokolo kopijos į RKL būstinę.
Bauda – €15.
22.21 RKL A diviziono namuose žaidžiamų rungtynių nefilmuoja klubas – rungtynių šeimininkas ir/arba filmuota
rungtynių medžiaga iki pirmadienio 12.00 val. nėra įkelta į RKL failų talpyklą internete. Bauda – €50.
22.22 Klubas šeimininkas geriamu vandeniu neaprūpina rungtynių teisėjų. Bauda – €15.
22.23 Nepakankamas sekretoriato teisėjų skaičius rungtynių metu. Bauda – €30.
22.24 Rungtynių metu salėje nėra asmens, kuris reikalui esant būtinybei, pavalytų salės grindis. Bauda – €15.
22.25 Šeimininkų klubo atstovas, atsakingas už svečių komandos, teisėjų ir komisaro atvykimą ir išvykimą,
neatlieka savo funkcijų arba jo nėra. Bauda – nuo €30.
22.26 Rungtynių metu salėje nėra asmens, kuris, esant būtinybei, pavalytų salės grindis. Pirmą kartą klubas
įspėjamas, pasikartojus – bauda €30.
22.27 Rungtynėse žaidė žaidėjas, kuris nebuvo registruotas varžyboms, neturi licencijos ir jam nebuvo duotas
raštiškas RKL direktoriaus leidimas. Bauda – rungtynių rezultato anuliavimas, komandai įskaitomas
pralaimėjimas bei skiriama €500 bauda.
22.28 Apsaugos darbuotojo ar priemonių, reikalingų palaikyti viešąją tvarką prieš rungtynes, jų metu, po
rungtynių, nebuvimas. Bauda – nuo €60.
22.29 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 taikomos ir svečių klubui už aiškiai identifikuojamos, klubą palaikančios asmenų (aistruolių) grupės
neleistinus veiksmus prieš kitus rungtynių dalyvius: žiūrovus, aptarnaujantį personalą ar varžovus.
22.30 Įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams, mėtymas į aikštę, taip pat
mechaninių garso sukėlėjų naudojimas rungtynių metu. Bauda – nuo €30 iki €300.
22.31 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.
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22.32 Įžūlus žiūrovų elgesys, agresyvūs veiksmai, grasinimai, įžeidinėjimai ar smurtas žaidėjų, trenerių,
komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ar bet kokių kitų asmenų adresu. Bauda – nuo €150 iki
€1500. Klubui RKL direktoriaus sprendimu gali būti atimta teisė dalyvauti čempionate arba nurodyta visą sezoną
žaisti be žiūrovų.
22.33 Žiūrovų veiksmai: įvairių daiktų mėtymas, įsiveržimas, bandymas įsiveržti į krepšinio aikštę, smurtas prieš
rungtynių dalyvius, dėl kurių rungtynės nutraukiamos. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė.
22.34 Visos paskirtos baudos turi būti sumokėtos per 7 dienas nuo jų paskyrimo dienos į RKL atsiskaitomąją
sąskaitą.

23. Drausminės sankcijos teisėjams ir sekretoriato teisėjams
23.1 Teisėjo neatvykimas į rungtynes be pateisinamos priežasties. Bauda – €100 ir diskvalifikacija iki 3
mėnesių.
23.2 Teisėjas vilki ne RKL pateiktą aprangą. Bauda – €30 ir diskvalifikacija iki 10 savaičių.
23.3 Teisėjai ir komisarai nevykdo pareigų, reglamentuotų oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse ir šiuose
nuostatuose. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 1 mėnesio.
23.4 Nepatenkinama teisėjo sportinė forma: akivaizdus viršsvoris, greičio, ištvermės stoka. Bauda –
diskvalifikacija 2 savaitės.

X. FINANSINIAI ĮSIPREIGOJIMAI
24.1 Klubai arba savivaldybių sporto padaliniai, kurie dalyvauja RKL čempionatuose, moka dalyvio-nario
mokesčius. Dalyvio-nario mokesčio dydžius nustato RKL Vykdomasis komitetas ir pateikia svarstyti RKL
Konferencijai prieš čempionato pradžią.
RKL čempionato A diviziono dalyvio-nario mokestis – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų;
RKL čempionato B diviziono dalyvio-nario mokestis – 1 200 (vienas tūkstantis du šimtai) eurų;
Naujai patvirtintų RKL čempionato komandų dalyvio-nario mokestis – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai)
eurų.
50 proc. dalyvio-nario mokesčio turi būti sumokėta iki rugsėjo 1 d., likę 50 proc. dalyvio-nario mokesčio turi būti
sumokėta iki vasario 1 d.
24.2 Visi klubai, dalyvaujantys RKL čempionatuose, turi būti LKF nariai ir sumokėti mokesčius.
24.3 Mokestis panaudojamas išlaidoms, susijusioms su RKL čempionato rengimu, nugalėtojų ir prizininkų
apdovanojimu, teisėjavimo išlaidomis.
24.4 Dalyvio-nario mokesčiai mokami į Asociacijos Regionų krepšinio lygos atsiskaitomąją sąskaitą: į/k
300146346, a/s LT347300010091913734, AB bankas Swedbank b/k 73000, pagal RKL išduotas sąskaitaspranešimus.
24.5 Išlaidas, susijusias su varžybų organizavimu (sekretoriato, medicinos personalo, komandų komandiravimo į
varžybas, komandų nakvynės ir kt.) padengia klubai.

Direktorius

Aleksas Makulavičius

__________________________________________________________________________________________________

Priedas nr. 1

_________ sezono RKL čempionato
PARAIŠKA
Pagrindinė informacija:
Klubo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Registracijos/korespondencijos
adresas:
Komandos pavadinimas:
Komandos vadovas:
Tel. nr., faksas:
El. pašto adresas:
Sporto salės pavadinimas,
adresas:
Komandos įkūrimo data:
Komandos interneto svetainė:

Komandos sudėtis:
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Vardas, pavardė

Gim. data

Ūgis
(cm)

Svoris
(kg)

Pozicija
(1-5)

Maršk.
nr.

Gim. vieta

__________________________________________________________________________________________________

Paskutinis klubas,
kuriame žaidė

Sutarties tarp klubo
ir žaidėjo nr.

Gydytojo
viza

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Komandos vadovas (vardas,
pavardė, tel. nr., el. paštas):

Parašas, anspaudas:

Komandos treneris (vardas,
pavardė, tel. nr., el. paštas):

Parašas:

Trenerio asistentas (vardas,
pavardė, tel. nr., el. paštas):

Parašas:

__________________________________________________________________________________________________

Priedas nr. 2

Regionų krepšinio lygos
Direktoriui

PRAŠYMAS
20__ m. ___________ mėn. ___ d.

Prašau į komandos ________________________ sudėtį įtraukti naują žaidėją.
Žaidėjo duomenys:
Maršk.
Nr.

Vardas

Pavardė

Gim. data

Ūgis

Svoris

Pozicija

Gim. vieta

Kartu su šiuo prašymu būtina pateikti žaidėjo elektroninę nuotrauką

Žaidėjas anksčiau rungtyniavo komandoje:

Komandos vadovas arba įgaliotas asmuo

__________________________________________________________________________________________________

Priedas nr. 3
PALEIDŽIAMASIS RAŠTAS (LETTER OF CLEARANCE)

Organizacijai X
Nuo organizacijos Y

Data:

DĖL ŽAIDĖJO VARDENIO PAVARDENIO, GIMUSIO 1985 m. gruodžio 1 d.

Šiuo raštu organizacija Y išduoda paleidžiamąjį raštą žaidėjui Vardeniui PAVARDENIUI,
rungtyniavusiam Organizacijos Y krepšinio komandoje 2017-2018 m. sezone.
Organizacija Y patvirtina, kad sportinės veiklos sutartis (kontraktas) tarp žaidėjo Vardenio
PAVARDENIO ir Organizacijos Y nebegalioja.

Pagarbiai
Organizacijos Y vadovas
(parašas ir organizacijos antspaudas)

__________________________________________________________________________________________________

Priedas nr. 4

SUTIKIMAS (LAIKINASIS LEIDIMAS)

Organizacijai X
Nuo organizacijos Y

Data:

DĖL ŽAIDĖJO VARDENIO PAVARDENIO, GIMUSIO 1985 m. gruodžio 1 d.

Šiuo susitarimu organizacija Y išduoda laikinąjį leidimą žaidėjui Vardeniui PAVARDENIUI, o
Organizacija X sutinka, kad žaidėjas Vardenis PAVARDENIS žaistų organizacijos X komandoje nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

Organizacijos Y vadovas

Organizacijos X vadovas

Žaidėjas

(vardas, pavardė, parašas ir
antspaudas)

(vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)

(vardas, pavardė, parašas)

__________________________________________________________________________________________________

