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I. TIKSLAI 

Regionų krepšinio lyga (toliau RKL) siekia: 

1. Plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Lietuvos miestuose ir rajonuose. Panaudoti jį kaip fizinio 
auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio įgyvendinimo priemonę, skatinti ţmones lankytis 

krepšinio rungtynėse ir patiems jį ţaisti; 

2. Išaiškinti stipriausias ir profesionaliausias RKL čempionato komandas; 

3. Efektyviai bendradarbiauti su ţiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie RKL 
čempionatą pasiektų visuomenę; 
4. Plėtoti ryšius su Lietuvos krepšinio federacija ir kitomis sporto organizacijomis; 

5. vienyti ir koordinuoti RKL klubų veiklą, įgyvendinant RKL čempionato vykdymo nuostatuose (toliau – 
RKL nuostatai) bei RKL įstatuose numatytus uţdavinius; 

6. uţtikrinti ūkines, finansines ir organizacines sąlygas, kad RKL varţybos atitiktų joms keliamus 
reikalavimus; 

7. nustatyti RKL komandų reitingą, kuris skaičiuojamas pagal praėjusio sezono uţimtas vietas, 
stipriausioms komandoms suteikiant teisę rungtyniauti aukštesniame divizione (A divizionas) ar aukštesnėje 

lygoje (NKL); 

8. organizuoti kokybiškus renginius, kurių sportinis ir pramoginis lygis maksimaliai patenkintų ţiūrovų 
lūkesčius; 

9. formuoti teigiamą RKL įvaizdį bei visomis priemonėmis reklamuoti RKL renginius; 

10. formuoti teigiamą Lietuvos krepšinio „ţvaigţdţių“ įvaizdį ir skatinti domėjimąsi RKL ţaidėjais; 

11. remti krepšinio aistruolių (fanų) klubų atsiradimą ir veiklą. 
 

 

II. VADOVAVIMAS 

RKL čempionato organizatorius ir vykdytojas 

1. RKL čempionatą organizuoja ir jam vadovauja, nuostatus tvirtina RKL Vykdomasis komitetas. 
2. Uţ čempionato vykdymą atsako RKL direktorius, kurio kontaktai remigijus@rkl.lt, mob. Tel. 
+37060272029 

3. RKL administracijos būstinė yra: Santakos g. 11, LT-44279 Kaunas 

 

 

III. VARŢYBOS 

 
1. Dalyvaujantys klubai, RKL dalyviai 

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 2022-2023 m. čempionate dalyvaujančios komandos paskirstomos į du divizionus – A ir B. 

1.3 A divizione dalyvauja 16 komandų. B divizione komandų skaičius nelimituojamas. A diviziono 
komandos registruojamos čempionatui tik pateikusios oficialius prašymus ir sumokėjusios dalyvio mokestį –      

3000€ (trys tūkstančiai) eurų, B diviziono komandos registruojamos čempionatui tik pateikusios oficialius 
prašymus ir sumokėjusios dalyvio mokestį – 2000€ (du tūkstančius) eurų. 
A diziviono komandų bendrosios paraiškos priimamos iki rugpjūčio 15 d., dalyvio mokesčiai turi būti sumokėti 
iki spalio 15 d.. B diviziono komandų bendrosios paraiškos priimamos iki rugsėjo 1 d., dalyvio mokesčiai turi 

būti sumokėti iki spalio 15 d.  

1.4 RKL čempionate dalyvauja krepšinio klubai – LKF nariai, laiku susimokėję LKF nario mokestį. 

1.5 Čempionate dalyvaujantys klubai turi laikytis šių nuostatų reikalavimų ir RKL vykdomojo komiteto 

nustatytų kriterijų. Klubus, nesilaikančius nuostatų reikalavimų ir RKL vykdomojo komiteto nustatytų kriterijų, 
RKL valdyba gali įspėti ir nustatyti terminą trūkumams ištaisyti. Klubams, neištaisiusiems trūkumų ir toliau 

nesilaikantiems reikalavimų, atskiru RKL vykdomojo komiteto sprendimu gali būti neleista dalyvauti kitų metų 

RKL čempionate.  

1.6 RKL dalyviais laikomi RKL čempionate dalyvaujantys klubai, šių klubų nariai: ţaidėjai, treneriai, 
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gydytojai, masaţuotojai, administracijos darbuotojai, atstovai spaudai ir kiti su klubo veikla susiję asmenys, 

RKL rungtynes aptarnaujantis personalas. 

1.7 RKL dalyviai taip pat yra RKL prezidentas, RKL viceprezidentai, RKL administracijos darbuotojai ir lygos 
rungtynes aptarnaujantys teisėjai, sekretoriatas bei rungtynių inspektoriai. 

 

 

2. Komandų registracija 

2.1 RKL komandos – asociacijos narės pristato RKL administracijai bendrąją paraišką (priedas nr. 2) A 
divizione siekiant rungtyniauti iki rugpjūčio 15 d. ir B divizione siekiant rungtyniauti iki rugsėjo 1 d.  

2.2 Bendrojoje paraiškoje (priedas nr. 2) turi būti nurodyta: komandos pavadinimas,divizionas 
kuriame numatoma rungtyniauti (A; B), komandos administracijos kontaktiniai duomenys. Paraišką 

pasirašo klubo (komandos) vadovas ir vyr. treneris.    

2.3 Pateikus benrąją paraišką RKL administracijai įsipareigojama per 10 d.d. pasirašyti klubo ir RKL 

sutartį (priedas nr. 1) 
2.4 RKL čempionate norinčios rungtyniauti komandos iki spalio 3 d. privalo pateikti vardinę paraišką 
(priedas nr. 3) RKL administracijai. Paraiškoje turi būti nurodyta: komandos pavadinimas, komandos 
pasiekimai, įkūrimo data, kiekvieno ţaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, ūgis, svoris, 
pozicija (1-5), ţaidėjo numeris, ţaidėjo klubo, kuriame praėjusį sezoną ţaidė pavadinimas, sutarties tarp 
klubo ir ţaidėjo (jeigu sutartis yra) numeris. Paraišką pasirašo klubo (komandos) vadovas, vyr. treneris ir 
komandos gydytojas. 
2.5 Kartu su paraiška el. paštu turi būti atsiųstos tvarkingos atskiros ţaidėjų nuotraukos (3 cm pločio ir 
4 cm aukščio) , kuriose ţaidėjas vilki  krepšinio aprangą. Taip pat bendra komandos nuotrauka. 
2.6 Komandos paraiškoje gali būti įrašyta 16 ţaidėjų. Jeigu klubas pageidauja sudėtyje turėti daugiau 
ţaidėjų, uţ kiekvieną papildomą ţaidėją reikia mokėti €30 mokestį. 

2.7 Papildomai ţaidėjus galima įregistruoti iki vasario 01 d. Jeigu pirminėje paraiškoje ţaidėjų skaičius 

nesiekė 16, papildoma ţaidėjo registracija yra nemokama. Komandos ţaidėjų skaičiui pasiekus 16 ţaidėjų 
ribą, uţ visus naujai registruojamus ţaidėjus reikia mokėti €30 mokestį. 

2.8 Papildomai registruojant ţaidėją, direktoriui turi būti pateiktas oficialus prašymas (priedas nr. 4), 
kuriame nurodoma ţaidėjo vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, ūgis, svoris, pozicija (1-5), ţaidėjo 
numeris, ţaidėjo klubo, kuriame prieš tai ţaidė pavadinimas. Kartu su prašymu turi būti pateiktas ţaidėjo 

paleidţiamasis raštas arba skolinimo sutikimas iš prieš tai buvusio klubo. Nauji ţaidėjai į komandas 

neregistruojami likus maţiau nei 24 valandoms iki numatytos artimiausių tos komandos rungtynių pradţios. 

2.9 Komandos gali įregistruoti vienu metu ţaisti NKL ir RKL A, NKL ir RKL B, o taip pat RKL A ir RKL B 
čempionatuose 5 (penkis) ţaidėjus, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jaunesni nei 20 (dvidešimties) 

metų amţiaus, tačiau ne daugiau nei 3 (trys) pagal šį punktą registruotų ţaidėjų gali būti registruoti 

kiekvienose ir RKL čempionatų rungtynėse kiekvienoje iš rungtyniaujančių komandų. Norint, kad viso 
sezono metu šie ţaidėjai galėtų ţaisti dviejose lygose, jie turi būti įtraukti į komandos ţaidėjų sąrašus iki 

einamojo sezono vasario 28 dienos 12 valandos. 



  

2.10 Galima registruoti vienu metu ţaisti RKL ir RKL čempionatuose 5 (penkis) ţaidėjus, kurie yra Lietuvos 

Respublikos piliečiai, jaunesni nei 22 (dvidešimt dviejų) metų amţiaus, tačiau ne daugiau kaip 3 (trys) ir 5 

(penkių) pagal šį punktą registruotų ţaidėjų gali būti registruoti kiekvienose RKL ir RKL čempionato 
rungtynėse kiekvienoje iš rungtyniaujančių komandų. Norint, kad viso sezono metu šie ţaidėjai galėtų ţaisti 

dviejose lygose, jie turi būti įtraukti į komandos ţaidėjų sąrašus iki einamojo sezono vasario 26 dienos 16 

valandos. 

2.11 RKL čempionato atkrintamosiose varţybose gali dalyvauti tie, kurie vienos komandos sudėtyje 
suţaidė ne maţiau kaip 5 reguliariojo sezono rungtynes ir kurių licencija nebuvo panaikinta čempionato 
metu. 
2.12 Kiekvienose RKL čempionato rungtynėse galima registruoti nuo 8 iki 12 pasiruošusių ţaisti ţaidėjų. 
2.13 Kiekvienose RKL čempionato rungtynėse galima registruoti ne daugiau kaip 1 ţaidėją – ne 
Lietuvos Respublikos pilietį. Išimtis taikoma aukštųjų mokyklų komandoms. 

2.14 Aukštųjų mokyklų krepšinio komandoms limitai Regionų krepšinio lygos čempionate registruoti 

ţaidėjus – ne Lietuvos Respublikos piliečius, nustatomi pagal šias sąlygas: 

2.14.1 Lietuvos krepšinio federacija (LKF) išduoda aukštųjų mokyklų krepšinio komandoms leidimus 
registruoti ţaidėjus – ne Lietuvos Respublikos piliečius, ţaisti Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ir 

Regionų krepšinio lygos (RKL) čempionatuose (Leidimas); 

2.14.2 Aukštoji mokykla, kuriame studijuoja krepšininkas neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, turi būti 
LKF narys; 
2.14.3 Aukštoji mokykla turi dalyvauti NKL arba RKL čempionate; 
2.14.4 NKL arba RKL dalyvauja ne daugiau nei viena aukštosios mokyklos krepšinio komanda; 

2.14.5 Aukštoji mokykla turi pateikti LKF oficialų išrašą iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos apie aukštojoje mokykloje studijuojančių Lietuvos Respublikos piliečių bei Lietuvos 

Respublikos pilietybės neturinčių studentų skaičių, taip pat Aukštoji mokykla privalo pateikti LKF aukštosios 

mokyklos rektoriaus pasirašytą prašymą išduoti Leidimą; 
2.14.6 Leidţiamų RKL arba NKL čempionate registruoti ţaidėjų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, 

skaičius aukštajai mokyklai nustatomas pagal aukštojoje mokykloje studijuojančių ne Lietuvos Respublikos 
piliečių skaičių: kiekviena dešimtis procentų aukštojoje mokykloje studijuojančių ne Lietuvos Respublikos 

piliečių suteikia teisę aukštajai mokyklai pretenduoti į vieno ţaidėjo, ne Lietuvos Respublikos piliečio, 
registravimą NKL arba RKL čempionate; 

2.14.7 Aukštoji mokykla privalo du kartus per metus (iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. ir iki ateinančių 

metų sausio 20 d.) pateikti LKF aukštosios mokyklos rektoriaus patvirtintą dokumentą apie krepšininką, 
ne Lietuvos 

Respublikos pilietį, kuriam suteiktas leidimas ţaisti NKL arba RKL. Šiame dokumente turi būti nurodyta: 
studento (krepšininko) statusas aukštojoje mokykloje (studijų programa, kursas, studento paţymėjimo 

numeris, studijų vizos arba leidimo gyventi Lietuvoje kopija) ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 

išduotos paţymos kopija; 
2.14.8 LKF turi teisę bet kada patikrinti krepšininko, ne Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam suteiktas 

(ketinamas suteikti) Leidimas, studijų statusą; 
2.14.9 Leidimas suteikiamas tik aukštosios mokyklos studentui, ne Lietuvos Respublikos piliečiui, 
turinčiam SKVC paţymą dėl leidimo studijuoti Lietuvoje; 
2.12.10. Leidimas suteikiamas tik nuolatinių studijų studentams, pirmoje studijų pakopoje; 

2.12.11 Leidimas suteikiamas tik studentams, kurių amţius neviršija 25 metų; 
2.12.12 Leidimas po suteikimo galioja 5 metus; 

2.12.13 Krepšininkas, kuriam suteiktas Leidimas, suţaidęs bent vienas NKL arba RKL oficialias varţybas, 
neturi teisės einamaisiais metais ţaisti kito aukštosios mokyklos ar krepšinio klubo komandoje; 
2.12.14 Aukštoji mokykla, kurio studentui suteiktas Leidimas, privalo nedelsiant informuoti LKF apie 
studento statuso pasikeitimus. 
2.12.15 Kartu su paraiška klubas turi pateikti klubo administracijos darbuotojų sąrašą su jų pareigomis ir 
kontaktine informacija. 
2.12.16 RKL A divizione rungtyniaujančios komandos paraiškoje turi nurodyti asmenį, atsakingą uţ klubo 
veiklos viešinimą, jo konktaktinius duomenis.  
 

3. Komandos licencija 

3.1 Komandos licencija – tai leidimas komandos ţaidėjams dalyvauti RKL čempionate. Licencija 
negalioja, jei klubas yra įsiskolinęs Regionų krepšinio lygai. 

3.2 Ţaidėjas į komandos licenciją įtraukiamas, kuomet yra gautas paleidţiamasis raštas arba 
sutikimas (laikinasis leidimas) iš klubo, kurio komandoje ţaidėjas ţaidė oficialias rungtynes prieš 

pereinant į RKL klubą. 

3.3 Registruojant krepšininką-uţsienietį ir/arba ţaidėją-Lietuvos Respublikos pilietį, kuris paskutinį 
kartą buvo registruotas uţsienio klube, privalu RKL direktoriui pateikti leidimą, gautą iš Lietuvos krepšinio 

federacijos. 



  

3.4 Į komandos licenciją ţaidėjas negali būti įtraukiamas likus maţiau nei 24 valandoms iki 
oficialios RKL rungtynių pradţios. 

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 paţymi ţaidėjus, kurie bus registruoti konkrečioms rungtynėms, ir jų 

marškinėlių numerius. 
3.6 Uţpildytą elektroninės licencijos formą prieš rungtynes būtina atspausdinti. 

3.7 Vyr. trenerio parašu patvirtinta popierinė komandos licencijos forma prieš kiekvienas RKL 

čempionato rungtynes pateikiama rungtynių vyr. sekretoriui likus ne maţiau 30 minučių iki oficialios 

rungtynių pradţios. 
3.8 Ţaidėjui išvykus iš klubo, jis pašalinamas iš komandos licencijos. Klubai privalo raštu informuoti 
RKL apie ţaidėjų pasitraukimą iš komandos. To nepadarius bus skiriama 30€ bauda. 

3.9 Visi ţaidėjai, įtraukti į komandų licencijas, registruojami RKL registracijos byloje ir LKF 
licencijavimo duomenų sistemoje. 
3.10 Ginčus dėl ţaidėjų įtraukimo į komandų licencijas sprendţia LKF ir 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 apibrėţta oficialiose krepšinio taisyklėse. Visi 

kiti registruoti asmenys – fizinio rengimo treneris, gydytojas, klubo vadovai, 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 leidţiamas komandos narių skačius 

komandos suolo zonoje – 21 (dvidešimt vienas) ţmogus. 

 

5. Paleidţiamasis raštas 

5.1 Paleidţiamasis raštas (Letter of Clearance) (Priedas nr. 4) – dokumentas, reglamentuojantis 
ţaidėjo perėjimą iš vienos sporto organizacijos į kitą. 
5.2 Paleidţiamojo rašto išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos krepšinio federacijos nustatytos taisyklės. 

5.3 Regionų krepšinio lyga neišduoda licencijos ţaidėjui rungtyniauti kitame krepšinio klube tol, kol 

negauna paleidţiamojo rašto iš klubo, kuriame ţaidėjas ţaidė. 

5.4 Vienintelė prieţastis, dėl kurios klubas, kuriame ţaidţia ţaidėjas, gali neišduoti paleidţiamojo 

rašto, yra galiojantis klubo ir ţaidėjo kontraktas. 

5.5 Jei per 7 dienas nėra jokio atsakymo iš klubo, klubas privalo kreiptis į LKF ir iš jos gauti 

patvirtinimą, kad ţaidėjas gali dalyvauti RKL čempionate be paleidţiamojo rašto. 

 

6. Sutikimas (laikinasis leidimas) 

6.1 Klubas, skolinantis ţaidėją 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 ţaidėją, ir klubo, kuriam 

skolinamas ţaidėjas, atstovų parašais bei šių organizacijų antspaudais, taip pat skolinamo ţaidėjo 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 ţaidėjas, neturi teisės 
išduoti paleidţiamąjį raštą kitam klubui. 

 
 

7. Varţybų sistema 

7.1. RKL A diviziono varţybų sistema 
 

I etapas (reguliarus sezonas) 

Visos 16 komandų rungtyniauja vienoje grupėje. Visos grupės komandos tarpusavyje ţaidţia po dvejas 

rungtynes (du ratai). Vienos rungtynės ţaidţiamos namuose, kitos – svečiuose (ne iš eilės). 

 
II etapas (aštuntfinaliai) 
 Komandos, po pirmojo etapo uţėmusios 1-4 vietas, patenka į III etapą (ketvirtfinalius). 
 Komandos, po pirmojo etapo uţėmusios 5-12 vietas, dalyvauja atkrintamosiose varţybose. Susitinka 5- 12,   

http://www.rkl.lt/


  

6-11, 7-10, 8-9 vietas pirmame etape uţėmusios komandos. Ţaidţiama iki trijų pergalių. 

 
Pirmos rungtynės ţaidţiamos aukštesnę vietą reguliariame 
sezone uţėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės ţaidţiamos ţemesnę vietą reguliariame sezone 

uţėmusios komandos aikštėje, trečiosios rungtynės – vėl aukštesnę vietą uţėmusios komandos  salėje, jeigu 
reikia ketvirtųjų jos ţaidţiamos ţemesnę vietą uţėmusios komandos salėje ir jeigu reikia penktųjų jos 

ţaidţiamos aukštesnę vietą uţėmusios komandos salėje. 

 

Laimėjusios komandos patenka į ketvirtfinalius. 
 

Komandos, po pirmojo etapo uţėmusios 13-16 vietas, baigia čempionatą. 15-16 vietas po pirmojo etapo 
uţėmusios komandos būsimame sezone rungtyniauja B divizione. 
 A diviziono komandai atsisakius dalyvauti būsimo sezono čempionate arba atsiradus laisvai vietai A 
divizione, pirmenybė teikiama A diviziono komandoms, uţėmusioms 15-16 vietas. Joms atsisakius, 
pretenduoti į laisvą vietą gali ir B diviziono komandos pagal uţimtas vietas. 

 
RKL A diviziono aštuntfinaliai privalo būti suţaisti iki einamojo sezono 1-ojo balandţio sekmadienio.  

 
III etapas (ketvirtfinaliai) 

Dalyvauja 1-4 vietas reguliariame sezone uţėmusios komandos ir komandos, kurios laimėjo II etape. 

Susitinka 1-8/9, 2-7/10, 3-6/11, 4-5/12. Ţaidţiama iki 3 pergalių. 
 
Pirmos rungtynės ţaidţiamos aukštesnę vietą reguliariame 

sezone uţėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės ţaidţiamos ţemesnę vietą reguliariame 

sezone uţėmusios komandos aikštėje, trečiosios rungtynės – vėl aukštesnę vietą uţėmusios 

komandos salėje, jeigu reikia ketvirtųjų jos ţaidţiamos ţemesnę vietą uţėmusios komandos salėje ir 
jeigu reikia penktųjų jos ţaidţiamos aukštesnę vietą uţėmusios komandos salėje. 

 
RKL A diviziono ketvirtfinaliai privalo būti suţaisti iki einamojo sezono 3-iojo balandţio sekmadienio. 
 
IV etapas (finalo ketvertas) 

1. Pusfinalis ir finalas vyks vienoje vietoje, dvi dienas iš eilės. 

1.1. Finalo ketverto turnyrą organizuoja RKL administracija, vietoje kurią patvirtins RKL vykdomasis 
komitetas.  
2. Dalyvauja keturios komandos nugalėjusios ketvirtfinalio susitikimuose 

3. Pirmą dieną vyks pusfinalio rungtynės, o antrą – finaliniai susitikimai. Dėl pirmos vietos ţais pusfinaliuose 
laimėjusios, o dėl trečios – pusfinaliuose nesėkmes patyrusios komandos. 

 

RKL A diviziono finalo ketvertas vyksta einamojo sezono metu paskutinį balandţio savaitgalį.  

 
7.2 RKL B diviziono komandų varţybų sistema 

I etapas (reguliarus sezonas) 

1. Komandos ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. pateikusios  bendrąsias paraiškas, per 10 d.d. pasirašiusios 

sutarti su RKL, bei iki spalio 3 d. pateikusios vardines paraiškas dalyvauti čempionate ir sumokėjusios 
nario-dalyvio mokestį iki spalio 15 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 ţaidţia po dvejas rungtynes (du ratai). Vienos rungtynės ţaidţiamos 

namuose, kitos svečiuose (ne iš eilės). 
 

Atkrintamosios varţybos (aštuntfinaliai, ketvirtfinaliai) 

 
Aštuntfinalyje ir ketvirtfinalyje ţaidţiama iki dviejų laimėtų rungtynių. 

 
Pirmos rungtynės ţaidţiamaos aukštesnę vietą reguliariame sezone uţėmusios komandos aikštėje, antrosios 

rungtynės ţaidţiamos ţemesnę vietą reguliariame sezone uţėmusios komandos aikštėje. Jeigu reikia 
trečiųjų rungtynių, jos ţaidţiamos aukštesnę vietą reguliariame sezone uţėmusios komandos aikštėje. 

 

 
II etapas (aštuntfinaliai) 



  

Dalyvauja 1-8 vietas reguliariajame sezone A ir B pogrupiuose uţėmusios ekipos 

 

P1   A pogrupio 1 vieta – B pogrupio 8 vieta 

P2   B pogrupio 4 vieta – A pogrupio 5 vieta 
P3   A pogrupio 2 vieta – B pogrupio 7 vieta 

P4   B pogrupio 3 vieta – A pogrupio 6 vieta 
P5   B pogrupio 1 vieta – A pogrupio 8 vieta 

P6   A pogrupio 4 vieta – B pogrupio 5 vieta 
P7   B pogrupio 2 vieta – A pogrupio 7 vieta 

P8 A pogrupio 3 vieta – B pogrupio 6 vieta 

 

Aštuntfinalių laimėtojai patenka į varţybų ketvirtfinalį, pralaimėtojai baigia čempionatą. 

 

RKL B diviziono aštuntfinaliai privalo būti suţaisti iki einamojo sezono 1-ojo balandţio sekmadienio 

 
III etapas (ketvirtfinaliai) 
Dalyvauja: 8 komandos, laimėjusios aštuntfinalių varţybas. 

 
Ketvirtfinaliuose susitinka: 

Pora 9: Poros 1 laimėtojas – Poros 2 laimėtojas; 
Pora 10: Poros 7 laimėtojas – Poros 8 laimėtojas; 

Pora 11: Poros 5 laimėtojas – Poros 6 laimėtojas; 
Pora 12: Poros 3 laimėtojas – Poros 4 laimėtojas. 

 

Ţaidţiama iki dviejų laimėtų rungtynių. Pirmos rungtynės ţaidţiamos aukštesnę vietą reguliariame 
sezone uţėmusios komandos aikštėje, antrosios rungtynės ţaidţiamos ţemesnę vietą reguliariame 
sezone uţėmusios komandos aikštėje, jeigu reikės trečiųjų rungtynių jos bus ţaidţiamos aukštesnę 

vietą uţėmusios komandos salėje. 
 

RKL B diviziono ketvirtfinaliai privalo būti suţaisti iki einamojo sezono 2-ojo balandţio sekmadienio. 

 
IV etapas (finalo ketvertas) 

1. Pusfinalis ir finalas vyks vienoje vietoje, dvi dienas iš eilės. 

1.1. Finalo ketverto turnyrą organizuoja RKL administracija, vietoje kurią patvirtins RKL vykdomasis 

komitetas.  
2. Dalyvauja keturios komandos nugalėjusios ketvirtfinalio susitikimuose 

3. Pirmą dieną vyks pusfinalio rungtynės, o antrą – finaliniai susitikimai. Dėl pirmos vietos ţais 

pusfinaliuose laimėjusios, o dėl trečios – pusfinaliuose nesėkmes patyrusios komandos. 
 

RKL B diviziono finalo ketvertas vyksta einamojo sezono metu 3-ią balandţio savaitgalį. 

 

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 varţybų 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 varţovų klubu. Prašymas dėl rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo 
turi būti pagrįstas, tiksliai nurodant prašomo pakeitimo prieţastis. Keičiant rungtynių datą ir/arba laiką, 
likus maţiau kaip 8 dienoms iki rungtynių, klubas inicijuojantis rungtynių datos ir/arba laiko pakeitimą 
turi sumokėti RKL administracijai 30 Eurų mokestį. 
8.4 RKL administracija gali nepatvirtinti klubo prašomo rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo, jei toks 
pakeitimas galėtų paţeisti kitų čempionato klubų interesus arba varţybų nuostatus. 



  

9. Rungtynių pradţia, pertrauka ir minutės pertraukėlės 

9.1 Oficialios čempionato reguliaraus sezono rungtynių dienos yra penktadienis ir šeštadienis. Norint ţaisti 

kitą savaitės dieną, klubas privalo pateikti RKL direktoriui atskirą prašymą su motyvuotu paaiškinimu. 
9.2 Rungtynių vyresniajam teisėjui nurodţius, komandos turi nedelsiant pradėti rungtynes. 

9.3 Rungtynių pertrauka tarp antro ir trečio kėlinių privalo trukti 15 minučių. Minutės pertraukėlės trukmė 

– 1 minutė. 

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 prieţastis bei patvirtinti nutrauktų rungtynių nutartį. 

RKL direktorius sprendţia ar bus perţaidţiamos rungtynės, kokiomis sąlygomis ir kokia kompensacija bus 
paskirta. 

9.5 Oficialiai rungtynės prasideda tvarkaraštyje nurodytu laiku ir baigiamos po vyriausiojo teisėjo 
pasirašymo protokole.  
 

10. Komandos vieta turnyrinėje lentelėje 

10.1 Komandos klasifikuojamos pagal surinktų taškų skaičių: uţ kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami 2 
taškai, uţ pralaimėjimą (įskaitant pralaimėjimą išsibaudavus) – 1 taškas, uţ pralaimėjimą dėl teisės ţaisti 

netekimo – 0 taškų. 

10.2 RKL B diviziono varţybose pogrupiuose dalyvaujant nevienodam komandų skaičiui, neskaičiuojami 
rezultatai pasiekti su paskutinę vietą pogrupyje uţėmusia komanda (skaičiuojami aukščiausias vienodas 
vietas pogrupiuose uţėmusių 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 pradţios likusioms neklasifikuotoms komandoms. 
10.6 Jeigu komanda, uţėmusi ţemesnę vietą reguliariame sezone, atkrintamosiose rungtynėse laimi prieš 

aukštesnę vietą reguliariame sezone uţėmusią komandą, ji neuţima jos vietos būsimose atkrintamųjų 

varţybų rungtynėse. 
10.7 Jeigu komanda be svarbios prieţasties neatvyksta ţaisti rungtynių arba, nesibaigus rungtynėms, 

palieka aikštę, jai įskaitomas pralaimėjimas dėl teisės ţaisti netekimo. Be to, šiai komandai lentelėje įrašoma 
nulis (0) taškų. 

10.8 Jeigu komanda antrą kartą pralaimi rungtynes dėl teisės ţaisti netekimo, jos visų suţaistų 
rungtynių rezultatai anuliuojami. 

 

11. Apdovanojimai 

11.1 Apdovanojamos A ir B divizionuose 1-3 vietas uţėmusios komandos. 

11.2 Medaliais apdovanojami 1-3 vietas uţėmusių komandų ţaidėjai, treneriai, vadovai (iš viso 19 ţmonių). 

 

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. 

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 varţybos vyksta pastatuose, atitinkančiuose Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme ir galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose bei šiose nuostatuose keliamus techninius 



  

ir saugumo reikalavimus bei FIBA salių 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 neleidţiama 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 uţtikrinti, kad krepšių 

konstrukcijos yra saugios ir nekelia grėsmės rungtynių dalyvių, ţiūrovų ir aptarnaujančio personalo saugumui. 
13.6 Lentų briaunos turi būti padengtos apsaugine danga, kurios storis turi būti maţiausiai 5 cm. 

13.7 Apatiniame dešiniajame lentos kampe (ţiūrint 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 nudaţyti oranţine spalva. 
13.10 Tinkleliai turi atitikti FIBA reikalavimus – pusiau standūs, pagaminti iš baltų virvelių, kurios leidţia 

akimirkai sulaikyti slystantį kamuolį. Tinklelis turi būti 40-45 cm ilgio. Įkritęs kamuolys neturi uţstrigti 

tinklelyje, tinklelis neturi susimegzti ir uţsikabinti ant lanko, kamuoliui praslydus. 

13.11 Rungtynių metu sulūţus 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 perţaidimui. Rungtynių organizavimo 

išlaidas apmoka komanda, kurios salėje buvo nutrauktos rungtynės. 
13.12 Klubas privalo pasirūpinti techninėmis priemonėmis ir personalu, kad rungtynių metu lūţus 

krepšio konstrukcijai ar lankui, suduţus lentai ar nutrūkus tinkleliui, įranga būtų kuo greičiau pakeista 

nauja. 
 

Elektronininė įranga ir tablo 

13.13 Sporto salėse, kuriose vyksta RKL čempionato rungtynės, turi būti įrengta visa elektroninė 
įranga: švieslentė, 24 sekundţių laikrodţiai, garso signalai ir kt., atitinkanti FIBA krepšinio taisyklėse 

keliamus reikalavimus. 
13.14 Per salėje esančią įgarsinimo sistemą skelbiama informacija apie įvykius aikštėje. Rungtynių metu 

draudţiama įgarsinimo sistemą naudoti skatinant palaikyti kurią nors komandą ar provokuoti ţiūrovus 
neramumams ar smurtui. Muzika per garsiakalbius gali skambėti prieš rungtynes, minutinių pertraukėlių 

metu, didţiosios 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 maţiausiai 4 sekretoriato darbuotojams. 

13.16 Ant sekretoriato stalo turi būti kokybiškos ir gerai matomos komandų praţangų rodyklės 

(vėliavėlės), praţangų lentelės, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė bei atsarginiai rungtynių ir 24 
sekundţių laikrodţiai. 
13.17 Iš abiejų sekretoriato stalo pusių turi būti pastatytos 2 kėdės ţaidėjų keitimams. 

13.18 Toje pačioje pusėje, kurioje sekretoriato stalas, turi būti paţymėtos zonos komandų suolams. 

Komandos suolo zonas riboja maţiausiai 2 m ilgio linija, kuri pratęsia galinę liniją ir kita taip pat maţiausiai 2 m 
ilgio linija, kuri brėţiama 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 ţaidėjams. 
13.20 Temperatūra sporto salėje, įskaitant komandų ir teisėjų rūbines, turi būti ne ţemesnė 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. 

13.22 Į teisėjų rūbinę gali įeiti tik rungtynių teisėjai, rungtynių komisaras. Bet kurie kiti asmenys į 

rūbinę gali įeiti tik leidus vyresniajam rungtynių teisėjui arba rungtynių komisarui.  

13.23 Teisėjams privalo būti suteiktos galimybės pasinaudoti dušu su šiltu vandeniu, rubinė privalo 

atitikti higienos reikalavimus. Privaloma suteikti geriamo vandens rungtynės aptarnaujantiems teisėjams. 

Rekomenduojama teisėjams pateikti uţkandţius.  

 
 

Apsauga sporto salėse 

13.24 Šeimininkų klubas atsako uţ saugumą ir tvarką arenoje bei šalia jos prieš rungtynes, jų metų ir 



  

po rungtynių. 
13.25 Atsakomybė uţ incidentus, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą 

tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės ir finansinės sankcijos. 

13.26 Drausminės sankcijos gali būti taikomos svečių klubui uţ aiškiai identifikuojamos, klubą 

palaikančios asmenų (aistruolių) grupės neleistinus veiksmus prieš kitus rungtynių dalyvius: ţiūrovus, 

aptarnaujantį personalą ar varţovus. 
 

Statistikos pildymas ir duomenų perdavimas 

13.27 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. 
13.28 Statistikos operatoriai, pasibaigus rungtynėms, perkelia rungtynių statistiką į oficialų Regionų 
krepšinio lygos tinklapį www.rkl.lt. 

13.29 Per 1 valandą po rungtynių, rungtynių protokolo kopiją klubas šeimininkas išsiunčia  RKL 
administracijai el. paštu info@rkl.lt . Uţ  klaidas, vėlavimus, nepilną informaciją ir t.t. atsako rungtynių 
šeimininko klubas. 

 
 

Kiti reikalavimai 

13.30 Šeimininkų klubas rungtynėms turi skirti atstovą, atsakingą uţ salės paruošimą, taip pat 
svečių komandos, teisėjų pasitikimą prieš rungtynes ir išlydėjimą, pasibaigus rungtynėms. 

13.31 Šeimininkų klubas turi numatyti vietas ir organizuotai įleisti iki 20 varţovų komandų sirgalių 
nemokamai stebėti rungtynes, jei tokį prašymą svečių klubas pateikia likus ne maţiau kaip 24 valandoms iki 

rungtynių pradţios. 

13.32 Šeimininkų klubas privalo sudaryti sąlygas filmuoti rungtynes svečių komandos video aparatu. 
13.33 RKL A divizione klubas privalo filmuoti visas namuose ţaidţiamas RKL čempionato rungtynes ir 

filmuotą medţiagą per 24 val. įkelti į RKL failų talpyklą internete. Rungtynes rekomenduojama komentuoti 
namų komandos priskirtas komentatorius. RKL B divizione rekomenduojama filmuoti visas namuose 

ţaidţiamas rungtynes. Rungtynės turi būti filmuojamos be pertraukimų ir per minutės pertraukėles. 
Filmavimas rekomenduojama vykti su aktyviu operatoriumi (kamera juda paskui kamuolį) arba 180 laipsniu 

kamera, jog būtų uţtikrintas pilnas matomumas aikštės.  
13.34 Kiekvienas klubas geriamu vandeniu turi pasirūpinti pats. Klubas šeimininkas geriamu vandeniu 

privalo aprūpinti rungtynių teisėjus. 

13.35 Klubas šeimininkas privalo pasirūpinti varţybų dalyvių asmeninių daiktų, drabuţių, avalynės, 
sportinių krepšių apsauga rūbinėse. Šeimininkų klubas neatsako uţ rūbinėse paliktus vertingus daiktus. 

13.36 Šeimininkų klubas privalo suteikti svečių komandai 2 (du) krepšinio kamuolius atitinkančius 
ţaidţiamojo kamuolio aprašymą. 

13.37 Siekiama, jog sporto salė atitiktu tiesioginėms transliacijoms keliamus reikalavimus: pakyla viduryje 
salės filmavimui, naturalios šviesos neutralizavimas ir naudojamas tik dirbtinis apšvietimas, laidinė 
interneto prieiga, elektros prieiga.  

 

V. ŢAIDŢIAMAS KAMUOLYS 

 
RKL A ir B diviziono rungtynėse ţaidţiama MOLTEN 4000 ar aukštesnio modelio kamuoliais. Namų komandai 

neuţtikrinus atitinkamo rungtynių kamuolio skiriamas techninis pralaimėjimas.  

 
 

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 įvaizdţio formavimo. 
14.2 RKL čempionato dalyviai savireklamos tikslais gali naudoti RKL pavadinimą su integruotu 
generalinio remėjo atvaizdu (priedas nr. 8) vaizdo ir garso klipuose, internete, spausdinamuose leidiniuose bei 
ant klubų atributikos. 

14.3 Savireklamos ir varţybų populiarinimo tikslais Regionų krepšinio lyga, susitarusi su klubų vadovais, 

turi teisę naudoti klubų pavadinimus ir logotipus bei RKL čempionato dalyvių: trenerių, ţaidėjų, teisėjų, 
komandų 

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

programėlėse, afišose bei ant RKL atributikos. 

14.4 Klubams privaloma turėti veikiančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą, kurioje talpinama 

http://www.rkl.lt/


  

informacija apie klubą, jo  veiklą, skelbiamos su klubu susijusios naujienos, pateikiamas rungtynių tvarkaraštis 
ir t.t. 

14.5 RKL dalyviai privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, kuris gali daryti ţalą RKL ir RKL klubo įvaizdţiui. 
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 

4  darbo dienas. 
14.7 RKL komandų atstovai privalo dalyvauti RKL organizuojamuose renginiuose, jei to prašo 

RKL administracijos darbuotojai. 
14.8 Klubams rekomenduojama laikytis marketinginio algoritmo: 1 įrašas soc. Tinkluose 2 dienos iki 

rungtynių, 1 įrašas rungtynių dieną, 1 įrašas po rungtynių su informacija apie baigti ar/ir interviu, 

nuotraukų fotoalbumas.  
14.9 Rungtynių metu komandų vyriausiam treneriams privaloma dėvėti oficialią aprangą 

(švarkas ir/arba marškiniai), trenerio asistentams bei klubo administracijai rekomenduojama 
dėvėti oficialią aprangą (švarkas ir/arba marškiniai). 

15. Ryšiai su ţiniasklaida 

15.1 Visi RKL čempionato dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, ţurnalistai, savo 
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos 

ţmogui principais, gerbia ţodţio, kūrybos ir sąţinės laisvę, nuomonių įvairovę. 
15.2 RKL čempionato dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą ir teisingą informaciją apie varţybas ir RKL veiklą. 

15.3 RKL čempionato dalyviams draudţiama platinti nepagrįsta kritiką, konfidencialią, tikrovės 

neatitinkančią informaciją, kuri ţemina fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkia RKL čempionato įvaizdţiui, 

klubų interesams, ypač jų reputacijai. 

15.4 RKL čempionato dalyviams, ignoruojantiems arba paţeidţiantiems aukščiau išvardintus reikalavimus, 

taikomos drausminės sankcijos. 

15.5 Ginčai, kylantys tarp RKL dalyvių visų pirma turi būti sprendţiami lygos viduje, šiuose 
nuostatuose numatyta tvarka, o ne viešai. 

 
 

16. Reklama 

16.1 Sporto salėje matomoje vietoje privalo būti pakabinta RKL ir lygos rėmėjų reklama pagal schemą 

nurodytą priede nr. 7 . Uţfiksavus paţeidimą ar reklaminės medţiagos nebuvimą 1 kartą taikomas įspėjimas, 
antrą kartą fiksuojant paţeidimą taikoma drausminė nuobauda pagal punktą nr. 22.11 
16.2 Jei klubas turi galimybę, RKL logotipus rekomenduojama uţklijuoti 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, tačiau neturi uţgoţti lygos rėmėjų prekės 
ţenklų. 

16.5 Reklama ant aikštės grindų turi būti priklijuota taip, kad visos krepšinio aikštės linijos būtų 

aiškiai matomos. 
16.6 Kita reklama uţ aikštės ribų rungtynių dalyviams neturi uţstoti švieslentės, laikrodţių, 24 
sekundţių laikrodţių. 

16.7 Ant ţaidybinės aprangos privalo būti aiškiai matomas RKL logotipas bei generalinio remėjo 
logotipas. Uţ nurodymų nevykdymą klubui  taikomos drausminės ir finansinės sankcijos. Logotipai dedami 

pagal schemą nurodytą priede nr. 8.  

VII. TEISĖJAI 

 
17. Reikalavimai teisėjams 

17.1 RKL čempionato rekomenduojamų teisėjų sąrašą pateikia Lietuvos krepšinio teisėjų Asociacijos 

prezidiumas, patvirtina RKL direktorius, kuris atsako uţ teisėjų paskyrimus kiekvienoms čempionato 
rungtynėms. 

17.1.1 Reguliariajame RKL sezone rungtynėms skiriama po du teisėjus, o visose A diviziono atkrintamosiose 
varţybose ir B diviziono finalo ketverto metu – tris teisėjus ir komisarą. 
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. 

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, 

ţaidėju, treneriu. 



  

17.6 Teisėjai rungtynėse privalo vilkėti RKL pateiktą oficialią teisėjų aprangą. 

17.7 Teisėjams, sekretoriato darbuotojams rungtynėse draudţiama pasirodyti apsvaigus nuo 
alkoholio, narkotikų ar kitokių psichotropinių medţiagų. 
17.8 Teisėjams draudţiama dalyvauti lošimų bendrovių organizuojamose laţybose. 

17.9 Jeigu teisėjai nesilaiko RKL čempionato nuostatuose keliamų reikalavimų ir/ar oficialiose 

krepšinio taisyklėse priskiriamų pareigų, jiems taikomos drausminės nuobaudos. 

 
 
 

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 ţiūrovų 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 paţeidimais, 

turi būti uţrašytos 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, uţfiksuotus krepšinio taisyklių ir RKL čempionato nuostatų 
paţeidimus. 

18.5 Vyresnysis teisėjas 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 varţybų direktoriaus raštiško patvirtinimo apie ţaidėjo registraciją, 
privalo palikti suolo zoną. 

18.7 Prieš rungtynes visi teisėjai turi būti rungtynių aikštėje likus maţiausiai 15 min. iki rungtynių pradţios. 
 

19. Sekretoriato teisėjai 

19.1 RKL čempionate dirbantiems sekretoriato teisėjams privaloma turėti LKF TA išduotą paţymėjimą, 

liudijantį, kad asmuo turi tinkamą kvalifikaciją. 
19.2 Sekretoriate dirba šie asmenys: sekretorius, laikininkas, 24 sekundţių laikininkas, pranešėjas, 2 
arba 3 statistikos operatoriai. 
19.3 Sekretoriato teisėjai privalo dėvėti tvarkingą aprangą, atspindinčią oficialių krepšinio rungtynių atmosferą. 

19.4 Sekretorius turi uţtikrinti, kad kiekviena komanda, pasibaigus rungtynėms, gautų oficialią 

rungtynių protokolo ir statistikos protokolo kopiją. 
19.5 Šeimininkų klubas atsakingas uţ sekretoriato teisėjų kvalifikaciją. Sekretoriato teisėjams uţ blogą 

darbą gali būti taikomos drausminės sankcijos. 
19.6 Nuo 2022-2023 m. sezono visi sekretoriato teisėjai privalės turėti LKF TA patvirtintas licencijas. 
 

VIII. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA 

RKL čempionate laikomasi FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse apibrėţtų 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 ţaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų ar neţaistų rungtynių; 

c) ţaidėjų, trenerių ir kitų komandos narių registravimo tvarkos paţeidimų. 
 

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 remigijus@rkl.lt 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 į RKL banko sąskaitą pavedimo kopiją. Jei protestas 

patenkinamas, garantinis įnašas grąţinamas. 

 

Rungtynių vyresnysis teisėjas privalo per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos informuoti RKL direktorių 



  

apie prieţastis/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 PAŢEIDIMAI IR 
SANKCIJOS 

 
20. Drausminė sistema 

21.1 Drausminės sistemos veikla grindţiama teisingumo, sąţiningumo, 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 paţeidimus, čempionato nuostatų, kitų sutarčių ir reikalavimų, 
patvirtintus RKL Vykdomojo komiteto, paţeidimus. 

21.3 Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms privalo paklusti visi klubai ir jų atstovai, ţaidėjai, 

treneriai, teisėjai. 
21.4 Sankcijos gali būti taikomos uţ paţeidimus, įvykusius prieš ar po rungtynių, laikant kad jie įvyko 
rungtynių metu. 
21.5 Klubai atsako uţ savo ţaidėjų, trenerių, atstovų, vykdančiųjų ir kitų su Asociacijos ar klubo veikla 

susijusių asmenų elgesį ir uţ 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 atsiţvelgti į objektyvias ir subjektyvias prieţastis, 

lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į ţalą, kurią tas ar kitas veiksmas ar neveikimas turi ar daro 

neigiamą poveikį RKL čempionatui, rėmėjams, partneriams ir apskritai krepšinio įvaizdţiui. 
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 

grąţinamas. 
21.12 Apeliacijoje turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas ir ją atstovaujančio asmens rekvizitai, 

sprendimas, kuris yra apskundţiamas, taip pat prieţastys, skatinančios pateikti apeliaciją, įrodymai, pateikti 
varţybų direktoratui, į kuriuos, apeliuojančios pusės manymu, nebuvo atsiţvelgta. Taip pat RKL čempionato 

nuostatų ir/ar krepšinio taisyklių reikalavimai bei procedūros, kuriuos apeliuojanti pusė laiko esant paţeistus, 

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 neskundţiamas. 

21.14 Kiekvieno mėnesio pradţioje RKL direktorius privalo informuoti RKL klubus kokios nuobaudos ir kuriems 
klubams buvo skirtos praėjusį mėnesį. 

 

21. Drausmės paţeidimai ir nuobaudos 
22.1 RKL direktorius atsiţvelgdamas į paţeidimų pobūdį, asmens geranoriškumą tirant paţeidimą ir 

atsakomybę lengvinančias aplinkybes, uţ pimąjį paţeidimą RKL dalyvį gali įspėti. 

22.2 Diskvalifikacinė praţanga. Bauda – €50 (penkiasdešimt eurų)  ir diskvalifikacija 1 rungtynėms. 

22.3 Ţaidėjo ar trenerio diskvalifikacija uţ komandos suolo palikimą peštynių metu arba situacijos, galinčios 
virsti peštynėmis, metu. Bauda – €50 (penkiasdešimt eurų)  uţ kiekvieną ţaidėją ir trenerį palikusį komandos 

suolo zoną. Ţaidėjai ir treneriai rungtynėse diskvalifikuoti pagal šį straipsnį gali rungtyniauti kitose komandos 

rungtynėse RKL čempionate. 
22.4 Sąmoningas krepšinio įrenginių, kito inventoriaus sugadinimas ar suniokojimas. Bauda – ţalą padaręs 

asmuo turi atlyginti nuostolius pagal klubo ar RKL pateiktą sąskaitą uţ sugadintus krepšinio įrenginius, kitą 
inventorių. 
22.5 Teisėjų, rungtynių komisarų ir/ar RKL darbuotojų teisėtų reikalavimų nevykdymas. Bauda nuo €50 



  

(penkiasdešimt eurų) iki €150 (šimto penkiasdešimt eurų) 
22.6 Vieši grasinimai, įţeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios 

informacijos, ţeminančios fizinio asmens garbę ir orumą, juridinio asmens reputaciją, kenkiančios RKL, RKL 

klubų, LKF interesams. Bauda – nuo €150 (šimto penkiasdešimt eurų) iki €300 (trijų šimtų eurų) 

22.7 Grasinimai, bauginimai ar įţūlus elgesys teisėjų ar sekretoriato teisėjų atţvilgiu – diskvalifikacija nuo 2 iki 

5 rungtynių ir bauda nuo €150 (šimto penkiasdešimt eurų) iki €300 (trijų šimtų eurų) 

22.8 Fizinis smurtas teisėjų ar sekretoriato teisėjų atţvilgiu – diskvalifikacija nuo 1 rungtynių iki viso sezono 
ir bauda nuo €150 (šimto penkiasdešimt eurų) iki €300 (trijų šimtų eurų) 

22.9 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 (penkiasdešimt 
eurų) iki €400 (keturių šimtų eurų) 
22.10 Nevykdymas, atsisakymas vykdyti RKL įstatų, nuostatų ir kitų patvirtintų dokumentų reikalavimų. Bauda 
– nuo €50 (penkiasdešimt eurų) iki €400 (keturių šimtų eurų). 

22.11 Jei pagal FIBA taisykles komanda (namų komandos marškinėliai šviesios spalvos, svečių marškinėliai yra 
tamsios spalvos) nesilaiko pagrindinės ar rezervinės aprangos vilkėjimo taisyklių, ţaidţia su netvarkinga 

apranga, ant ţaidėjų ţaidybinės aprangos marškinėlių nėra RKL logotipo. Bauda nuo €30 – iki €150 (šimto 

penkiasdešimt eurų). 
22.12 Rungtynėse dalyvauja maţiau nei 8 komandos ţaidėjai. Bauda – €20 (dvidešimt eurų) uţ kiekvieną 
trūkstamą ţaidėją. 

22.13 Klubas nepašalina sporto salės trūkumų arba ignoruoja RKL nuostatuose patvirtintus reikalavimus sporto 

salei (ţema temperatūra salėje, prastas apšvietimas, kiti rimti trūkumai). Nepašalinus esamų trūkumų salėje, 

RKL direktorius gali neleisti toliau rengti čempionato rungtynių. 
22.14 Aikštelėje nėra RKL, RKL rėmėjų reklamos, kuri privalo būti pagal RKL patvirtintus reikalavimus. Bauda – 

nuo €50 (penkiasdešimt eurų). Uţ pasikartojusį paţeidimą bauda dvigubinama. Ši bauda gali būti netaikoma uţ 

reklamos, kurią tam tikrose salėse riboja LR įstatymai, nebuvimą. 
22.15 Rungtynių metu per įgarsinimo sistemą rungtynių pranešėjas palaiko kurią nors komandą ar provokuoja 

ţiūrovus neramumams ar smurtui. Bauda – €50 (penkiasdešimt eurų) uţ kiekvieną kartą. 
22.16 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 (trisdešimt eurų). 

22.17 Per vieną valandą po rungtynių klubas šeimininkas neišsiunčia rungtynių protokolo kopijos į RKL 
būstinę. Bauda – €15 (penkiolika eurų). 

22.18 RKL A diviziono namuose ţaidţiamų rungtynių nefilmuoja klubas – rungtynių šeimininkas ir/arba 

filmuota rungtynių medţiaga per 24 val. nėra įkelta į RKL failų talpyklą internete. Bauda – €50 (penkiasdešimt 

eurų). 
22.19 Klubas šeimininkas geriamu vandeniu neaprūpina rungtynių teisėjų. Bauda – €20 (dvidešimt eurų) 
22.20 Nepakankamas sekretoriato teisėjų skaičius rungtynių metu. Bauda – €30 (trisdešimt eurų) 

22.21 Rungtynių metu salėje nėra asmens, kuris reikalui esant būtinybei, pavalytų salės grindis. Bauda – €20 
(dvidešimt eurų). 

22.22 Šeimininkų klubo atstovas, atsakingas uţ svečių komandos, teisėjų ir komisaro atvykimą ir 
išvykimą, neatlieka savo funkcijų arba jo nėra. Bauda – nuo €30 (trisdešimt eurų) 

22.23 Rungtynėse ţaidė ţaidėjas, kuris nebuvo registruotas varţyboms, neturi licencijos ir jam nebuvo duotas 

raštiškas RKL direktoriaus leidimas. Bauda – rungtynių rezultato anuliavimas, komandai įskaitomas 
pralaimėjimas bei skiriama €500 (penkių šimtų eurų) bauda. 

22.24 Apsaugos darbuotojo ar priemonių, reikalingų palaikyti viešąją tvarką prieš rungtynes, jų metu, po 

rungtynių, nebuvimas. Bauda – nuo €60 (šešiasdešimt eurų). 

22.25 Atsakomybė uţ incidentus, susijusius su ţiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar 
jų nepanaudojimą tenka šeimininkų klubui, kuriam taikomos drausminės nuobaudos. Drausminės sankcijos gali 

būti taikomos ir svečių klubui uţ aiškiai identifikuojamos, klubą palaikančios asmenų (aistruolių) grupės 
neleistinus veiksmus prieš kitus rungtynių dalyvius: ţiūrovus, aptarnaujantį personalą ar varţovus. 

22.26 Įvairių kietų daiktų, galinčių fiziškai suţaloti ir trukdančių rungtynių dalyviams, mėtymas į aikštę. Bauda 

– nuo €150 (šimtas penkiasdešimt eurų) iki €600 (šešių šimtų eurų). Pasikartojus paţeidimams, klubas dar 
kartą baudţiamas pinigine bauda ir kitas namų rungtynes privalo ţaisti be ţiūrovų. 

22.27 Įţūlus ţiūrovų elgesys, agresyvūs veiksmai, grasinimai, įţeidinėjimai ar smurtas ţaidėjų, trenerių, 
komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų ţiūrovų ar bet kokių kitų asmenų adresu. Bauda – nuo €150 

(šimto penkiasdešimt eurų) iki €1500 (tūkstančio penkių šimtų eurų). Klubui RKL direktoriaus sprendimu gali 
būti atimta teisė dalyvauti čempionate arba nurodyta visą sezoną ţaisti be ţiūrovų. 
22.28 Ţiūrovų veiksmai: įvairių daiktų mėtymas, įsiverţimas, bandymas įsiverţti į krepšinio aikštę, smurtas 
prieš rungtynių dalyvius, dėl kurių rungtynės nutraukiamos. Bauda – varţovų komandai įskaitoma pergalė. 

22.29 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 prieţasties. 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. 
23.5 Netinkamai atliekamas sekretoriato darbas. Klubas baudţiamas – €30   bauda. 

 
 
 

X. FINANSINIAI ĮSIPREIGOJIMAI 
24.1 Klubai arba savivaldybių sporto padaliniai, kurie dalyvauja RKL čempionatuose, moka dalyvio-nario 
mokesčius. Dalyvio-nario mokesčio dydţius nustato RKL Vykdomasis komitetas ir pateikia svarstyti RKL 

Konferencijai prieš čempionato pradţią. 
RKL čempionato A diviziono komandų dalyvio mokestis –3000 (trys tūkstančiai eurų), B diviziono dalyvio 

mokestis – 2 000 (du tukstančiai eurų); 

24.2 Naujas klubas norinti dalyvauti RKL čempionate pirmajame sezone sumoka 50% didesnį nario mokestį. 
Ši taisyklė įsigalioja nuo 2022-2023 m. sezono; 
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 išlaidoms. 

24.4  Dalyvio mokesčiai mokami į Regionų krepšinio lygos atsiskaitomąją sąskaitą: į/k 300146346,
 a/s LT347300010091913734, AB bankas Swedbank b/k 73000, pagal RKL išduotas sąskaitas-faktūras. 

24.5 Išlaidas, susijusias su varţybų organizavimu (sekretoriato, medicinos personalo, komandų 
komandiravimo į varţybas, komandų nakvynės ir kt.) padengia klubai. 

 
 
 
 
 
 

Direktorius Remigijus Kuodis 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



  

 
 

 
 

 
Priedas Nr. 1. 

RKL LICENCIJOS SUTARTIS IR DEKLARACIJA APIE GARBINGĄ 
IR ATSAKINGĄ ŢAIDIMĄ REGIONŲ KREPŠINIO LYGOS (RKL) 

ORGANIZUOJAMOSE VARŢYBOSe 2022-2023 m. sezone 

   

   

   

   

 
 

1. Kaip Regionų krepšinio lygos (RKL) varţybų dalyvis (klubas), įsipareigoju laikytis konfidencialumo sąlygos ir nesidalinti 
informacija, prieinama tik klubų vadovams.  

2. Kaip Regionų krepšinio lygos (RKL) varţybų dalyvis (klubas), atsiţvelgdamas į sutikimą dalyvauti RKL varţybose pareiškiu, kad 
gerbsiu garbingo ţaidimo principus, švarų ţaidimą ir ţaidimą be smurto bei atitinkamai elgsiuosi tiek sporto, tiek ir kitose srityse. 
3. Aš pareiškiu, kad perskaičiau ir turiu visą informaciją Regionų krepšinio lygos (RKL) čempionato vykdymo nuostatus, įskaitant 
privatumo politiką, šiuo metu galiojančias FIBA vidaus taisykles (FIBA Internal Regulations) bei sutinku laikytis visų šiuose dokumentuose 
numatytų nuostatų. Ypač aš sutinku laikytis šiuo metu galiojančių FIBA vidaus taisyklių, reglamentuojančių anti-dopingo politiką ir 
patvirtinu, kad esu susipaţinęs su šiomis taisyklėmis ir nuobaudomis, susijusiomis su kova prieš dopingą. 
4. Klubas įsipareigoją pateikti reikiamus dopingo kontrolės testų mėginius (įskaitant testus, atliekamus FIBA, WADA, Lietuvos anti-
dopingo agentūros (LADA) ar bet kurios, FIBA įgaliotos, organizacijos, ne varţybų metu), sutikti su tokių testų rezultatais (priimti juos) ir 
laikytis laikas nuo laiko taikomų atitinkamų reglamentų. Klubas informuotas ir yra priimtina, kad nacionalinė federacija ir klubas gali 
perduoti mano asmens duomenis ir informaciją Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA), kurią pastaroji gali naudoti dopingo testų, 
rezultatų valdymo, galimų drausminių procedūrų metu.  
5. Klubas informuotas ir yra priimtina, kad galime būti filmuojami, fotografuojami, identifikuojami arba kitaip susieti su Regionų 
krepšinio lygos (RKL) varţybomis. Taip pat esame informuoti ir yra priimtina, kad klubo įvaizdis (atvaizdas, vardas, tapatybė, autografas ir 
kitos asmeninės identifikavimo charakteristikos) būtų naudojamas gaminant, parduodant, platinant, vystant, reklamuojant ar viešinant RKL 
ir (ar) jos partnerių produktus ar paslaugas, komercinius ir nekomercinius projektus. Šiais tikslais RKL ir (ar) jos įgalioti partneriai gali 
naudoti mano įvaizdį savo komunikacijoje.  
6. Įsipareigojame laikytis FIBA Etikos kodekso, Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės kodekso, nedalyvauti, neremti ir 
nereklamuoti laţybų veiklos, susijusios su Regionų krepšinio lygos varţybomis. Taip pat esame informuoti ir yra priimtina, kad trečiosios 
šalys gali Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) ir Regionų krepšinio lygai perduoti informaciją apie klubą ir klubo veiksmus, susijusius 
su laţybomis Regionų krepšinio lygos varţybose. Esu informuotas, jog draudimas neremti ir nereklamuoti laţybų veiklos yra netaikomas 
tais atvejais, kai RKL čempionato vykdymo nuostatuose yra reikalaujama, kad RKL dalyviai remtų ar reklamuotų RKL oficialių partnerių ir 
(ar) rėmėjų veiklą. 
7. Klubui yra ţinoma ir aš sutinku, kad: 
a) Regionų krepšinio lygos varţybose dalyvauju asmeninės atsakomybės ir rizikos pagrindais ir imsiuosi visų būtinų ir leistinų priemonių, kad 
apsaugočiau klubo narius nuo įvairių rizikų varţybose. 
b)  Klubas yra atsakingas uţ bet kokį turtą, kurį klubo nariai atsinešą į Regionų krepšinio lygos varţybų vietas (arenas), ir, kad Regionų 
krepšinio lyga neprisiima atsakomybės uţ bet kokio turto praradimą ar sugadinimą. 
8. Klubas neatšaukiamai atleidţia Regionų krepšinio lygą (jos atsakingus narius, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, savanorius, 
rangovus ar atstovus) nuo bet kokios atsakomybės (tiek, kiek tai leidţia įstatymai), nuo bet kokių nuostolių, suţalojimų ar ţalos, kuriuos 
klubas gali patirti dalyvavimo Regionų krepšinio lygos (RKL) varţybose laikotarpiu, atlyginimo. 
9. Sutinku, kad bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš arba susijusios su dalyvavimu RKL varţybose, ir/arba 
apskritai susijusios su RKL Nuostatais, kurie negali būti išspręsti draugiškai ir kurie lieka neišspręsti, išnaudojus visas RKL Nuostatuose 
numatytas teisėtas gynybos priemones, turi būti sprendţiami bet kuriame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus komerciniame arbitraţo 
teisme arba Sporto arbitraţo teisme (CAS). 
10. Man yra ţinoma ir sutinku, kad mano dalyvavimas Regionų krepšinio lygos (RKL) varţybose yra sąlygojamas ir galimas tik tada, 
kai aš pasirašytinai sutiksiu su visomis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą ţaidimą Regionų krepšinio lygos 
(RKL) organizuojamose varţybose“ sąlygomis ir nuostatomis. 
11. Jeigu aš paţeisiu „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą ţaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varţybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, suprantu, kad RKL sporto direktorius gali man skirti baudą. Aš suprantu, kad aš galiu 
būti nubaustas pašalinimu iš RKL varţybų. Taip pat, RKL administracija praneš apie įvykį Lietuvos Respublikos policijos departamentui prie 
VRM ir/ar bet kurioms kitoms oficialioms institucijoms (įskaitant oficialias krepšinio institucijas, tokias, kaip FIBA, Lietuvos krepšinio 
federacija WADA, CAS, atitinkamos šalies nacionalinei krepšinio federacijai ir t.t.). 
12. Jeigu klubo nariai paţeis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą ţaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varţybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje dalyvauti RKL drausmės komisijos 
posėdyje ir įsipareigoju atskleisti visą teisingą informaciją. 
13. Jeigu klubo nariai paţeis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą ţaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varţybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju nesuteikti jokios informacijos ir viešų pareiškimų ţiniasklaidos atstovams 
prieš tai nepasitarus su RKL administracija. 
14. Pasirašydamas ţemiau, aš patvirtinu, kad perskaičiau šią „RKL Licencijos sutartį ir RKL Dalyvio deklaraciją apie garbingą ir 
atsakingą ţaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) organizuojamose varţybose“ ir įsipareigoju laikytis šiame dokumente numatytų sąlygų ir 
įsipareigojimų. 
15. Pasirašydamas, aš sutinku, kad RKL gali naudoti mano asmeninę informaciją (el. pašto adresą ir telefono numerį) RKL veiklos 
administravimo tikslais. 
 

Klubo vadovas, pasirašymo data                                                 
______________________________________________________ 
 
Parašas                                                                                   

Vardas, pavardė 

Įmonės  kodas: 

Atstovaujamas krepšinio klubas: 

El. paštas: 

Mobilaus tel. Nr.:   

 



  

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Su sutarties sąlygomis susipaţinau ir sutinku (pasirašo kiekvienas klubo ţaidėjas):  
 
 
Pasirašančiojo asmens vardas, 

pavardė 
Pareigos klube (ţaidėjas, 

administracijos darbuotojas) 
Parašas ir data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



  

 

Regionų krepšinio lygai                priedas nr. 2 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(Krepšinio klubo, sporto mokyklos, jurinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, el. pašto adresas, telefonas) 

 
 

BENDROJI PARAIŠKA 

Dėl dalyvavimo 2022/2023 m. Regionų krepšinio lygos čempionate 

 
 
 

Klubo 
pavadinimas 

Divizionas, 
kuriame 

numatoma 
rungtyniauti 

(A;B) 

Komandos 
vadovo vardas, 
pavardė, tel. 
numeris, el. 

pašto adresas. 

Komandos vyr. 
trenerio vardas, 

pavardė, tel. 
numeris, el. 

pašto adresas. 

Numatomos 
salės 

pavadinimas ir 
adresas. 

Rungtynių laikas  

Pastabos 

      

 
 
 
 Direktorius         __________________      
 _________________________________ 
          (parašas)      (vardas, pavardė) 
 
            A.V. 
 



  

Regionų krepšinio lygai                priedas nr. 3 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(Krepšinio klubo, sporto mokyklos, jurinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, el. pašto adresas, telefonas) 

 

VARDINĖ PARAIŠKA 

Dėl dalyvavimo 2022/2023 m. Regionų krepšinio lygos čempionate 

Pagrindinė informacija: 

 
Klubo pavadinimas:  

Įmonės kodas:  

Registracijos/korespon
dencijos 
adresas: 

 

Komandos 
pavadinimas: 

 

Komandos vadovas:  

Tel. nr., faksas:  

El. pašto adresas:  

Sporto salės 
pavadinimas, 
adresas: 

 

Komandos įkūrimo 
data: 

 

Komandos interneto 
svetainė: 

 

 



  

Komandos sudėtis: 
 

 
 

 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. 4 

 

 

 

Regionų krepšinio lygos direktoriui 
 

 
 

 
         PRAŠYMAS 

20 m. mėn. d. 

 
Prašau į komandos _____________________ sudėtį įtraukti naują ţaidėją. Ţaidėjo duomenys: 

 

 
 

Kartu 
su 
šiuo 

prašymu būtina pateikti ţaidėjo elektroninę nuotrauką 

 

 
Ţaidėjas anksčiau rungtyniavo komandoje _________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Direktorius     __________________    
 _________________________________ 
             (parašas)      (vardas, pavardė) 
 
            A.V. 

M
a
r
š
k
. 
N
r
. 

Varda

s 

Pavard

ė 

Gim. 

data 

Ū

g

i

s 

S

v

o

r

i

s 

Pozi

cija 

Gim. 

vieta 

        

        



  

Priedas nr. 5 

 

 

PALEIDŢIAMASIS RAŠTAS (LETTER OF CLEARANCE) 
_____________________________ 

(data) 

 
 

 
 

 
 

Organizacijai ______________________________ 
Nuo organizacijos __________________________  

 
 
 
 
 
 
 

 
DĖL ŢAIDĖJO ___________________________, GIMUSIO __________________________. 

 
 
 
 
 

 
 Šiuo raštu organizacija __________________________________ išduoda paleidţiamąjį raštą ţaidėjui  
                                              (išduodančios raštą komandos juridinis pav.) 
__________________________, rungtyniavusiam _____________________________ krepšinio komandoje 2021-

2022  
                (vardas, pavardė)                                                                    (išduodančios raštą komandos juridinis pav.) 

m. sezone. _____________________________________ patvirtina, kad sportinės veiklos sutartis (kontraktas) tarp  
                                         (išduodančios raštą komandos juridinis pav.) 

ţaidėjo ___________________________ ir ___________________________________ nebegalioja. 
                 (vardas, pavardė)                                      (išduodančios raštą komandos juridinis pav.) 

  
 
 
 
 
 
Direktorius     __________________     _________________________________ 
             (parašas)      (vardas, pavardė) 
 
            A.V. 
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Priedas nr. 6 

 

 
 

 

SUTIKIMAS (LAIKINASIS LEIDIMAS) 
_____________________________ 

(data) 

 

 
 

 

 
 

Organizacijai X 

Nuo organizacijos Y  

 
 
 
 
 
 
 

 
DĖL ŢAIDĖJO VARDENIO PAVARDENIO, GIMUSIO 1985 m. gruodţio 1 d. 

 
 
 
 
 

 
Šiuo susitarimu organizacija Y išduoda laikinąjį leidimą ţaidėjui Vardeniui PAVARDENIUI, o Organizacija X 
sutinka, kad ţaidėjas Vardenis PAVARDENIS ţaistų organizacijos X komandoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 
2020 m. geguţės 31 d. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Organizacijos Y 
vadovas 

Organizacijos X vadovas Ţaidėjas 

(vardas, pavardė, 
parašas ir 

antspaudas) 

 

(vardas, pavardė, parašas ir 

antspaudas) 

 

(vardas, pavardė, 

parašas) 
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Priedas nr. 7  
 

Sporto salėje naudojama reklama  
 

Logotipai krepšinio aikštelėje 
 

Tentinė reklama naudojama virš komandų ţaidėjų suolelių atsukta į kameras. Pagrindinis reklaminis stendas, 
suteiktas RKL administracijos, dedamas priešais sekretoriato stalą. Esant galimybės klijuojamas pagrindinis 
lygos lipdukas aikštelėje. 
 

 
 

Logotipas ant krepšio lentos 
 

Horizontalus lygos logotipo lipdukas (baltame fone) turi būti priklijuotas lentos apačioje kairiajame 
kampe (ţiūrinti į krepšio lentą) (2 pav.). Lipdukai turi būti ant abiejų rungtynėse naudojamų krepšio 
lentų. 
Dešiniajame kampe – RKL rėmėjo/partnerio pozicija. Pozija gali būti ir keičiama, atsiţvelgiant į galimybes ir 
plotų uţimtumą.  
 

 
 

1 pav. RKL ir RKL generalinio rėmėjo/rėmėjo/partnerio lipdukas ant krepšio lentos 
 
 

Kitos galimos logotipo panaudojimo galimybės 

Pilnas lygos logotipas gali būti naudojamas: 

- klubų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose; 

- reklaminiuose skydeliuose; 

- reklaminėse sienelėse; 

- klubo socialinių projektų metu; 

- oficialiuose dokumentuose; 

- ir kita. 
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Priedas nr. 8 

Regionų krepšinio lygos (RKL) logotipo, 
RKL rėmėjų reklamos naudojimo ir išdėstymo taisyklės 

Logotipo struktūra 

Logotipas –,,RKL“ raidţių trumpinys ir lygos generalinio rėmėjo logotipas. Visada privaloma naudoti pilną 
lygos logotipą (1 pav.).  
 

 
 

 

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

Logotipas ant varţybų marškinėlių 
 

Vertikalus lygos logotipas  turi būti pavaizduotas ant varţybų marškinėlių kairės pusės viršutinėje dalyje 
(2 pav.). Generalinio rėmėjo logotipas naudojamas dešinėje varţybinių marškinėlių pusėje.  

 
2 pav. RKL logotipas ant varţybų marškinėlių 

 


