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1. Išaiškinti stipriausias Rytų Aukštaitijos bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo mokyklų 

klasių krepšinio komandas bei perspektyviausius žaidėjus; 

2. Populiarinti krepšinį kaip sporto šaką, skatinti mokinius jį žaisti garbingai atstovaujant 

savo mokyklai bei rajonui; 

3. Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata, ugdyti 

gebėjimą suderinti puikų mokymąsi su fiziniu aktyvumu bei poilsiu; 

4. Stiprinti mokyklų bendruomenes; 

5. Plėsti regioninį sporto bei bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų bendradarbiavimą; 

6. Formuoti teigiamą jaunuolių požiūrį į kūno kultūrą, skatinti fiziškai aktyvius mokinius, 

gerinti jų sveikatą ir didinti fizinį pajėgumą; 

7. Pagal galimybes nušviesti visuomenę apie turnyro eigą žiniasklaidos priemonėse. 
 

 

1. „Juventus“ krepšinio lygos turnyro vykdymą rajonuose koordinuoja Aukštaitijos 

krepšinio mėgėjų asociacija kartu su įgaliotais sporto centrais ar rajono mokyklomis; 

2. „Juventus“ krepšinio lygos dalyviai – Rytų Aukštaitijos (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, 

Švenčionių, Ukmergės, Utenos, Rokiškio, Zarasų rajonų ir Visagino miesto) bendrojo 

lavinimo mokyklų ar profesinio rengimo mokyklų, kuriose mokosi 8-12 kl. mokiniai, 

komandos, sudarytos remiantis šiais nuostatais; 

3. Čempionato vyr. teisėjas – Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos prezidentas 

Paulius Čyvas (tel. mob.: 8 687 43809, el. p. paulius@juventuslyga.lt). 

 

 

1. „Juventus“ krepšinio lyga vykdoma tarp Rytų Aukštaitijos bendrojo lavinimo ar 

profesinio rengimo mokyklų 8-12 klasių mokinių (gimusių 2001-2007 m.) 2020 m. 

spalio mėn. – 2021 m. balandžio mėn.; 

2. „Juventus“ krepšinio lygoje dalyvauti negali profesinio rengimo mokyklų mokiniai, 

nesimokantys pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą; 

3. Komandų sudarymo tvarka: 

Mokykloje yra šeši arba mažiau 8-12 
klasių komplektų. * 

Mokykla gali formuoti bendrą 8-12 klasių 
mokinių rinktinę. 

Mokykloje yra daugiau nei šeši 8-12 klasių 
komplektai. * 

Komandas galima formuoti taip: 
- Aštuntokai-devintokai kartu su 

dvyliktokais; 

- Dešimtokai kartu su vienuoliktokais. 
 

* Mokinių klasių komplektai iš viso, o ne paralelių klasių. 
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1. Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija 2020 m. rugsėjo 21 d. skelbia turnyro 

registraciją, kuri trunka iki 2020 m. spalio 11 d.; 

2. Pagal poreikį, suderinus su rajono kūno kultūros mokytojais, turnyro registracijos data 

rajonui gali būti pakeista; 

3. Komandai atstovauti gali mokinys, oficialiai iki turnyro registracijos paskelbimo datos 

įtrauktas į mokyklos ir klasės sąrašus; 

4. Komandos paraiškos pakeitimai po registracijos sustabdymo datos yra negalimi; 

5. Komanda registruojasi užpildydama internetinę paraišką elektroninėje sistemoje 

juventuslyga.lt, kurioje nurodoma: 

 

5.1. Žaidėjo vardas; 

5.2. Žaidėjo pavardė; 

5.3. Marškinėlių numeris; 

5.4. Gimimo data; 

5.5. Ūgis; 

5.6. Svoris; 

5.7. Klasė, kurioje mokosi; 

5.8. Miestas, iš kurio kilęs; 

5.9. Komandos pavadinimas, kuris privalo būti lietuviškas, nieko neįžeidžiantis ir 

nediskriminuojantis bei sudarytas iš 1 arba 2 žodžių (ne daugiau kaip 12 

simbolių kiekviename žodyje); 

5.10. Komandos kapitono kontaktai; 

5.11. Komandos vadovo kontaktai; 

5.12. Mokykla; 

5.13. Pridedamos komandos žaidėjų nuotraukos (privaloma). 

 

6. Užregistravus komandą, per 10 d. d. komandos kapitonui ir komandos vadovui el. 

paštu išsiunčiama komandos paraiška, kurią: 

6.1. Pasirašo mokyklos vadovas; 

6.2. Pasirašo komandos vadovas; 

6.3. Vizuoja gydytojas ar mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas; 

6.4. Rungtynėse sekretoriatui pateikia komandos kapitonas; 

6.5. Pasirašo kiekvienas žaidėjas. 

 

7. Be gydytojo arba sveikatos priežiūros specialisto išduoto leidimo žaidėjams dalyvauti 

turnyre draudžiama; 

8. Komandos paraiškoje galima registruoti iki 16 žaidėjų; 

9. Jokie komandos paraiškos pakeitimai po registracijos sustabdymo datos yra negalimi.
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1. „Juventus“ krepšinio lyga yra vykdoma penkiais (5) etapais; 

2. I etapas – rungtynės rajone: 

2.1. Rajone užsiregistravusios komandos sužaidžia rungtynes tarpusavyje: 

2.1.1. Jei rajone užsiregistravo 3 ir mažiau komandų, jos sužaidžia rungtynes 

tarpusavyje dviejų ratų sistema; 

2.1.2. Jei rajone yra nuo 4 iki 7 komandų, jos sužaidžia rungtynes tarpusavyje 

vieno rato sistema; 

2.1.3. Jei rajone yra 8 ir daugiau komandų, rungtynės vykdomos atkrintamųjų 

sistema arba komandos yra skirstomos į dvi ar daugiau grupių, o grupių 

nugalėtojai sužaidžia rungtynes tarpusavyje vieno rato sistema. 

2.2. Pagal galimybes etapas rajone vykdomas per vieną-tris dienas užtikrinant 

visas COVID-19 pandemijos situacijai suvaldyti keliamas sąlygas; 

2.3. Etapą Anykščių, Ukmergės, Molėtų, Rokiškio, Švenčionių rajonuose 

laimėjusios komandos iškovoja teisę rungtyniauti „Juventus“ krepšinio lygos III 

etape; 

2.4. I ir II vietas Utenos rajone laimėjusios komandos iškovoja teisę rungtyniauti 

„Juventus“ krepšinio lygos III etape; 

2.5. Etapą Ignalinos, Zarasų rajonuose ir Visagino mieste laimėjusios komandos 

iškovoja teisę rungtyniauti „Juventus“ krepšinio lygos II etape;  

2.6. Rungtynes rajone organizuoja komandų vadovai, suderinę su čempionato vyr. 

teisėju; 

2.7. Rungtynių aikštės ir sekretoriato teisėjus skiria komandų vadovai, o 

apmokėjimus jiems vykdo Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija; 

2.8. Nuskanuotas ar nufotografuotas įvykusių rungtynių protokolas turi būti 

nusiunčiamas „Juventus“ krepšinio lygos organizatoriams el. paštu 

info@juventuslyga.lt ne vėliau kaip per 3 val. nuo rungtynių pabaigos; 

2.9. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

2.10. Etapas vykdomas 2020 m. spalio 12 d. – 2021 m. sausio 10 d. 

 

3. II etapas – pereinamasis etapas: 

3.1. Etapą Ignalinos, Zarasų rajonuose ir Visagino mieste laimėjusios komandos 

sužaidžia rungtynes tarpusavyje dviejų ratų sistema; 

3.2. Etapą laimėjusi komanda iškovoja teisę rungtyniauti „Juventus“ krepšinio lygos 

III etape; 

3.3. Dėl rungtynių laiko ir vietos sutaria komandų vadovai, apie tai ne vėliau kaip 

prieš 3 dienas iki rungtynių pradžios informuodami čempionato vyr. teisėją el. 

paštu info@juventuslyga.lt arba telefonu 8 687 43809. 

3.4. Rungtynių aikštės ir sekretoriato teisėjus skiria komandų vadovai, o 

apmokėjimus jiems vykdo Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija; 

3.5. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

3.6. Etapas vykdomas 2020 m. gruodžio 10 d. – 2021 m. sausio 10 d
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4. III etapas – rungtynės tarp rajonų: 

4.1. Komandos vieno rato principu sužaidžia rungtynes tarpusavyje; 

4.2. Iki 2021 m. sausio 29 d. burtų tvarka yra paskirstoma komandų rungtyniavimo 

tvarka: 

 

A komanda – namuose prieš B, C, D, E; išvykoje prieš F, G, H; 

B komanda – namuose prieš C, D, E, F; išvykoje prieš A, G, H; 

C komanda – namuose prieš D, E, F, G; išvykoje prieš A, B, H; 

D komanda – namuose prieš E, F, G; išvykoje prieš A, B, C, H; 

E komanda – namuose prieš F, G, H; išvykoje prieš A, B, C, D; 

F komanda – namuose prieš A, G, H; išvykoje prieš B, C, D, E; 

G komanda – namuose prieš A, B, H; išvykoje prieš C, D, E, F; 

H komanda – namuose prieš A, B, C, D; išvykoje prieš E, F, G. 

 A B C D E F G H 

A  Namai Namai Namai Namai Išvyka Išvyka Išvyka 

B Išvyka  Namai Namai Namai Namai Išvyka Išvyka 

C Išvyka Išvyka  Namai Namai Namai Namai Išvyka 

D Išvyka Išvyka Išvyka  Namai Namai Namai Išvyka 

E Išvyka Išvyka Išvyka Išvyka  Namai Namai Namai 

F Namai Išvyka Išvyka Išvyka Išvyka  Namai Namai 

G Namai Namai Išvyka Išvyka Išvyka Išvyka  Namai 

H Namai Namai Namai Namai Išvyka Išvyka Išvyka  

 

4.3. Rungtynių laiką paskiria „Juventus“ krepšinio lyga, prieš tai informuodama 

komandų vadovus; 

4.4. Rungtynių aikštės ir sekretoriato teisėjus paskiria komanda – aikštės 

šeimininkė, apmokėjimus jiems vykdo Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija; 

4.5. Komanda – namų šeimininkė ne vėliau kaip per 2 val. nuo rungtynių pabaigos 

el. paštu info@juventuslyga.lt išsiunčia nuskanuotą ar nufotografuotą įvykusių 

rungtynių protokolą; 

4.6. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

4.7. Etapas vykdomas 2021 m. sausio 29 d. – 2021 m. kovo 28 d.
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5. IV etapas – atkrintamosios rungtynės: 

5.1. Po III etapo turnyrinėje lentelėje išsidėsčiusios komandos sužaidžia 

atkrintamąsias rungtynes tokia tvarka: I vieta prieš VIII, II vieta prieš VII, III vieta 

prieš VI, IV vieta prieš V; 

5.2. Komandos sužaidžia du susitikimus – vieną namuose, kitą išvykoje; 

5.3. Pirmosios poros rungtynės žaidžiamos žemesnę poziciją turnyrinėje lentelėje 

užėmusios komandos aikštelėje; 

5.4. Rungtynių laiką paskiria „Juventus“ krepšinio lyga, prieš tai informuodama 

komandų vadovus; 

5.5. Rungtynių aikštės ir sekretoriato teisėjus paskiria bei apmokėjimus jiems vykdo 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija; 

5.6. Komanda – namų šeimininkė ne vėliau kaip per 2 val. nuo rungtynių pabaigos 

el. paštu juventusklyga@gmail.com išsiunčia nuskanuotą ar nufotografuotą 

įvykusių rungtynių protokolą; 

5.7. Po dviejų rungtynių geresnį taškų santykį turinti komanda patenka į pusfinalį; 

5.8. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

5.9. Etapas vykdomas 2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. balandžio 11 d.  

 

6. V etapas – pusfinaliai ir finalai (Finalo ketvertas): 

6.1. Finalo ketvertas vyksta vieną iš 2021 m. balandžio savaitgalių Utenos 

daugiafunkcinėje sporto arenoje; 

6.2. I vietą po atkrintamųjų užėmusi komanda pusfinalyje susitinka su IV vietą po 

atkrintamųjų užėmusia komanda; 

6.3. II vietą po atkrintamųjų užėmusi komanda pusfinalyje susitinka su III vietą po 

atkrintamųjų užėmusia komanda; 

6.4. Pusfinalius laimėjusios komandos antrąją Finalo ketverto dieną susitinka 

didžiajame finale; 

6.5. Pusfinalius pralaimėjusios komandos antrąją Finalo ketverto dieną susitinka 

mažajame finale; 

6.6. Aikštės ir sekretoriato teisėjus rungtynėms skiria ir apmokėjimus jiems vykdo 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija; 

6.7. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

6.8. Finalo ketverto metu vyksta „Visų žvaigždžių“ renginys, kuriame geriausių 

jaunųjų „Juventus“ krepšinio lygos žaidėjų rinktinė žaidžia prieš „Juventus“ 

krepšinio klubą, vyksta „Snaiperio“, „Įgūdžių“ konkursai.

mailto:juventusklyga@gmail.com
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7. Mažoji taurė  

7.1. Į pusfinalius nepatekusios komandos kviečiamos varžytis Mažosios taurės 

turnyre; 

7.2. Mažoji taurė vyksta kartu su „Juventus“ krepšinio lygos Finalo ketvertu vieną 

iš 2021 m. balandžio savaitgalių Utenos daugiafunkcinėje sporto arenoje; 

7.3. V vietą po atkrintamųjų užėmusi komanda Mažosios taurės pusfinalyje 

susitinka su VIII vietą po atkrintamųjų užėmusia komanda; 

7.4. VI vietą po atkrintamųjų užėmusi komanda Mažosios taurės pusfinalyje 

susitinka su VII vietą po atkrintamųjų užėmusia komanda; 

7.5. Mažosios taurės pusfinalius laimėjusios komandos antrąją finalų dieną 

susitinka didžiajame finale; 

7.6. Mažosios taurės pusfinalius pralaimėjusios komandos antrąją finalų dieną 

susitinka mažajame finale; 

7.7. Rungtynių metu dalyvaujantys žaidėjai ir komandos vadovai privalomai 

pasirašo Dalyvių sąraše (Priedas Nr. 1), kurį skanuotą siunčia el. paštu 

info@juventuslyga.lt; 

7.8. Aikštės ir sekretoriato teisėjus rungtynėms skiria ir apmokėjimus jiems vykdo 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija.
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1. „Juventus“ krepšinio lyga yra vykdoma pagal oficialias FIBA taisykles bei šiuos 

nuostatus; 

2. Visus sprendimus, susijusius su nuostatuose nenurodytais atvejais, priima čempionato 

vyr. teisėjas; 

3. Už laimėtas rungtynes grupėse yra skiriami 2 taškai, pralaimėtas – 1 taškas, 

neatvykimą – 0. Žaidimo laikas: 4 kėliniai po 10 minučių. Dviems komandoms surinkus 

vienodą taškų skaičių, pirmenybė suteikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Jei 

dviejų  komandų rungtynių rezultatas  ir krepšių santykis yra lygus, pirmenybė yra 

teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą krepšių santykį grupėje. 

 

4. I etapas 

4.1. Rungtynės vyksta mokyklų ar rajonų sporto centrų salėse. 

 

5. II etapas 

5.1. Rungtynės vyksta mokyklų salėse; 

5.2. Aikštelėse turi būti įrengta elektroninė įranga (švieslentė, sirena) arba vartomas 

rezultato skaičiuoklis. Jei sirenos salėje nėra, gali būti naudojamas kitas 

garsinis signalas; 

5.3. 24 sek. laikmatis nėra privalomas, tačiau svečiams pageidaujant, komanda – 

aikštelės šeimininkė turi paskirti 24 sek. laikininką, skaičiuosiantį atakos laiką 

kitu būdu (chronometras); 

5.4. Komandos sekretoriato teisėjams privalo pateikti originalią komandos paraišką 

bei mokinių pažymėjimus; 

5.5. Komandos rungtyniauja tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis 

sportinėmis aprangomis. Žaidėjo numeris – marškinėlių priekyje bei ant 

nugaros; 

5.6. Numeriai privalo atitikti nurodytus paraiškoje; 

5.7. Komanda - namų šeimininkė turi aprūpinti kiekvieną ekipą dviem 7 dydžio 

kamuoliais.
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6. III etapas 

6.1. Rungtynės vyksta mokyklų salėse, atitinkančiose šiuos reikalavimus: 

6.1.1. Aikštelės ilgis – bent 25 metrai; 

6.1.2. Aikštelės plotis – bent 13,5 metrų; 

 

6.2. Aikštelėse turi būti įrengta elektroninė įranga (švieslentė, sirena) arba vartomas 

rezultato skaičiuoklis. Jei sirenos salėje nėra, gali būti naudojamas kitas 

garsinis signalas; 

6.3. 24 sek. laikmatis nėra privalomas, tačiau svečiams pageidaujant, komanda – 

aikštelės šeimininkė turi paskirti 24 sek. laikininką, skaičiuosiantį atakos laiką 

kitu būdu (chronometras); 

6.4. Komandos sekretoriato teisėjams privalo pateikti originalią komandos paraišką 

bei mokinių pažymėjimus; 

6.5. Komandos rungtyniauja „Juventus“ krepšinio lygos išduotomis aprangomis; 

6.6. Žaidėjų numeriai privalo atitikti nurodytus paraiškoje; 

6.7. Komandos apšilinėja su „Juventus“ krepšinio lygos išduotais apšilimo 

marškinėliais; 

6.8. Komanda - namų šeimininkė atskiroje rūbinėje priima svečių komandą; 

6.9. Komanda - namų šeimininkė turi aprūpinti kiekvieną ekipą dviem 7 dydžio 

kamuoliais. 

 

7. IV etapas 

7.1. Rungtynės vyksta mokyklų salėse, atitinkančiose šiuos reikalavimus: 

7.1.1. Aikštelės ilgis – bent 25 metrai; 

7.1.2. Aikštelės plotis – bent 13,5 metrų; 

7.2. Aikštelėse turi būti įrengta elektroninė įranga (švieslentė, sirena) arba vartomas 

rezultato skaičiuoklis. Jei sirenos salėje nėra, gali būti naudojamas kitas 

garsinis signalas; 

7.3. 24 sek. laikmatis nėra privalomas, tačiau svečiams pageidaujant, komanda – 

aikštelės šeimininkė turi paskirti 24 sek. laikininką, skaičiuosiantį atakos laiką 

kitu būdu (chronometras); 

7.4. Komandos sekretoriato teisėjams privalo pateikti originalią komandos paraišką 

bei mokinių pažymėjimus; 

7.5. Komandos rungtyniauja „Juventus“ krepšinio lygos išduotomis aprangomis; 

7.6. Žaidėjų numeriai privalo atitikti nurodytus paraiškoje; 

7.7. Komandos apšilinėja su „Juventus“ krepšinio lygos išduotais apšilimo 

marškinėliais; 

7.8. Komanda - namų šeimininkė atskiroje rūbinėje priima svečių komandą; 

7.9. Komanda - namų šeimininkė turi aprūpinti kiekvieną ekipą dviem 7 dydžio 

kamuoliais.
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8. V etapas 

8.1. Rungtynės vyksta Utenos daugiafunkcinėje sporto arenoje; 

8.2. Komandos sekretoriato teisėjams privalo pateikti originalią komandos paraišką 

bei mokinių pažymėjimus; 

8.3. Komandos apšilinėja su „Juventus“ krepšinio lygos išduotais apšilimo 

marškinėliais; 

8.4. Komandos rungtyniauja su „Juventus“ krepšinio lygos išduotomis sportinėmis 

aprangomis.
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1. Apmokėjimai aikštės ir sekretoriato teisėjams vykdomi remiantis Aukštaitijos krepšinio 

mėgėjų asociacijos viešųjų renginių dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių 

kompensacijų dydžių ir mokėjimų tvarkos aprašu. 

 

 

1. I etapas 

1.1. Daugiausiai komandų pagal „Juventus“ krepšinio lygos nuostatus 

užregistravusi ir jiems I etapo varžybas pravedusi mokykla yra apdovanojama 

400 Eurų dovanų čekiu sportiniam inventoriui įsigyti; 

1.2. Dviems ar daugiau mokyklų surinkus vienodą komandų skaičių ir varžantis dėl 

prizo, prizas yra dalinamas į lygias dalis kiekvienai mokyklai; 

1.3. I vietą etape užėmusi komanda yra apdovanojama sportinėmis aprangomis 

(bet ne daugiau nei 12 vnt.); 

1.4. I-III vietas etape užėmusios komandos yra apdovanojamos medaliais. 

 

2. III etapas 

2.1. Visos komandos aprūpinamos baltais apšilimo marškinėliais (ne daugiau nei 

12 vnt.); 

2.2. Pasibaigus etapui komandų treneriai balsuoja už naudingiausią etapo žaidėją. 

Jam finalų metu įteikiamas asmeninis prizas. 

 

3. V etapas 

3.1. I-III vietas užėmusioms komandoms įteikiami asmeniniai medaliai (bet ne 

daugiau nei 12 žaidėjų ir 1 treneris); 

3.2. I-III vietas užėmusioms komandoms įteikiamos komandinės taurės ir diplomai; 

3.3. Po finalų renkamas geriausių žaidėjų penketukas. Jiems įteikiami specialūs 

rėmėjų prizai; 

3.4. I vietą užėmusiai komandai skiriamas pagrindinis prizas – kelionė į užsienį. 

 

4. Mažoji taurė 

4.1. I-III vietas Mažosios taurės varžybose užėmusios komandos apdovanojamos 

asmeniniais medaliais (bet ne daugiau nei 12 žaidėjų ir 1 treneris); 

4.2. I-III vietas užėmusioms komandoms įteikiamos komandinės taurės ir diplomai.
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1. Visos su „Juventus“ krepšinio lyga susijusios naujienos talpinamos internetiniame 

puslapyje juventuslyga.lt, „Juventus“ krepšinio lygos Facebook, YouTube ir Instagram 

paskyrose; 

2. Sezono metu 8 stipriausių komandų žaidėjai dalyvauja „Juventus“ krepšinio lygos 

medijų dienoje; 

3. Pagal galimybes registracijos metu dalyvaujančios mokyklos aprūpinamos 

registracijos plakatais; 

4. III ir IV etapuose rungtyniaujančios komandos aprūpinamos rungtynių plakatais; 

5. V etape rungtyniaujančios komandos aprūpinamos plakatais, kviečiančiais į finalus; 

6. Pačios mokyklos pagal galimybes viešina lygos naujienas. 
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1. Komanda, dalyvaujanti III etape, moka komandos mokestį (70 Eur). Komandos 

mokestis pervedamas į nurodytą banko sąskaitą iki 2021 m. sausio 29 d.  

 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija 

A/s: LT847300010139697556 

AB „Swedbank“ 

 

2. Komandos mokesčio nesumokėjusi komanda neturi teisės varžytis III ir tolimesniuose 

etapuose. 

 

 

1. Komanda, sužaidusi rungtynes nesivadovaujant komandos paraiška ar „Juventus“ 

krepšinio lygos nuostatais, yra baudžiama pralaimėjimu 20:0 arba diskvalifikacija. 

2. Už pažeidimus, nenurodytus šiuose nuostatuose, nuobaudas svarsto „Juventus“ 

krepšinio lygos vyr. teisėjas. 

 

3. Techninė pražanga: 

3.1. Žaidėjas, gavęs techninę pražangą, susimoka 15 Eur baudą į nurodytą banko 

sąskaitą: 

 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija 

A/s: LT847300010139697556 

AB „Swedbank“; 

 

3.2. Jeigu žaidėjas nepaisys baudos ir sužais rungtynes, jam bus paskirta neriboto 

laiko diskvalifikacija. 

 

4. Diskvalifikacinė pražanga: 

4.1. Žaidėjas, gavęs diskvalifikacinę pražangą, susimoka 20 Eur baudą į nurodytą 

banko sąskaitą: 

 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija 

A/s: LT847300010139697556 

AB „Swedbank“; 

 

4.2. Jeigu žaidėjas nepaisys baudos ir sužais rungtynes, jam bus paskirta neriboto 

laiko diskvalifikacija. 
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5. Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo sprendimas ar kitas įvykis, ji 

privalo elgtis taip: 

5.1. Komandos kapitonas tik pasibaigus rungtynėms privalo pranešti rungtynių vyr. 

teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas pasirašo 

protokole; 

5.2. Komandos atstovas per 1 val. nuo rungtynių pabaigos protesto paaiškinimą 

pateikia telefonu vyr. teisėjui arba raštu el. paštu info@juventuslyga.lt; 

5.3. Protestus nagrinėja „Juventus“ krepšinio lygos vyr. teisėjas; 

5.4. Atsakymas dėl protesto priėmimo ar atmetimo pateikiamas komandos vadovui 

per 7 d. d. 

 

6. Aprangų dėvėjimas: 

6.1. Nuo III etapo komandos privalo rungtyniauti su lygos išduotomis aprangomis; 

6.2. Privaloma vilkėti visą aprangos komplektą: marškinėliai, šortai, apšilimo 

marškinėliai; 

6.3. Žaisti bent be vieno iš aprangos komplekto elementų žaidėjas negali; 

6.4. Sužaidęs vienas rungtynes bent be vieno iš aprangos komplekto elementų 

žaidėjas yra įspėjamas; 

6.5. Nusižengimui pasikartojus, žaidėjas susimoka 10 Eur baudą į nurodytą banko 

sąskaitą: 

 

Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija 

A/s: LT847300010139697556 

AB „Swedbank“; 

 

6.6. Jei žaidėjas nepaisys baudos ir sužais rungtynes, jam bus paskirta neriboto 

laiko diskvalifikacija, o komandai tose rungtynėse bus įskaitytas techninis 

pralaimėjimas. 

 



      1 lapas 

 

Priedas Nr. 1 

Projekto „Juventus“ krepšinio lyga“ bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis  

Nr. SRF-SRO-2020-1-0161 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

Projekto veikla: _______________________________________    

Vieta: _______________________________________________     Data: __________________ 

 

Vardas, pavardė Amžius Parašas 

Ar esate dalyvavę 
mūsų 

organizuojamose 
veiklose? (Taip, ne) 

Ar veikla vyksta jūsų 
gyvenamosios vietos 

teritorijoje? (Taip, 
ne) 

Ar dalyvis turi 
neįgalumą? (Taip, 

ne) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       
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18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

24.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

 
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs patvirtinate, jog esate informuoti, kad Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija tvarkys Jūsų pateiktus duomenis projekto 
administravimo, įgyvendinimo tikslu. Teikdami asmens duomenis, Jūs esate informuoti, apie: 
 
• tai, jog Jūsų asmens duomenis organizacija valdys ne ilgiau nei 2 metus;  

• tai, jog turite teisę raštu info@juventuslyga.lt kreipiantis į Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociaciją prašyti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens 

duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;  

• tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu; 

• tai, jog Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ar jos įgaliotai institucijai projekto priežiūros tikslu;  

• savo teisę pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 


