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 2018/19 SEZONO "SMUKLĖS LYGOS" KREPŠINIO TURNYRO 
NUOSTATAI 

   
1. BENDROJI DALIS 

1.1. Smuklės lyga siekia: 

 Vienyti ir koordinuoti Vilniaus miesto krepšinio mėgėjų veiklą, įgyvendinant šiuose nuostatuose numatytus uždavinius. 

 Populiarinti bei propaguoti mėgėjų krepšinio sportą Vilniaus mieste. 

 Išaiškinti stipriausias Vilniaus miesto mėgėjų krepšinio komandas. 

 Efektyviai bendardarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos apie Smuklės lygą pasiektų 
visuomenę.  

 Plėtoti ryšius su Lietuvos sporto federacijomis bei organizacijomis. 
1.2. Šie nuostatai nereglamentuoja komercinių, su Smuklės lygos varžybomis susijusių, teisių nustatymo, įgyvendinimo ir jų 

vykdymo tvarkos. Šių santykių reguliavimas yra išimtinė turnyro organizatoriaus teisė. Komerciniai santykiai bei jų 
įgyvendinimas, susiję su atskiru klubu ar komanda, yra išimtinė to klubo ar komandos teisė. 

 
2. VALDYBOS KOMITETAS 

2.1. Smuklės varžybų nuostatai įsigalioja juos patvirtinus Smuklės lygos valdybos komitetui (Toliau VK). 
2.2. Smuklės lygos valdybos komitetą sudaro penki asmenys – Juozas Žimkus (pirmininkas), Alius Antulis, Kęstutis Balčiauskas, 

Vaidas Indriliūnas, Paulius Zdanavičius. 
2.3. Smuklės lygos valdybos komitetas priima ir keičia Smuklės lygos turnyro nuostatus (išskyrus 1.2 šių nuostatų punktą). 

Sprendimas dėl nuostatų priėmimo, keitimo priimamas už sprendimą balsuojant daugiau kaip pusei valdybos komiteto 
narių. 

2.4. Valdybos komitetas sprendžia Smuklės lygos turnyro dalyvių priėmimo ir pašalinimo klausimus. Sprendimai dėl dalyvių 
pašalinimo ar priėmimo priimami paprastąja balsų dauguma, kiekvienas valdybos komiteto narys turi po vieną balsą.  

2.5. Valdybos komiteto balsų skaičiui pasiskirsčius po lygiai, sprendimą priima valdybos pirmininkas. 
2.6. Valdybos komiteto priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

 
3. ORGANIZAVIMAS 

3.1. Smuklės lygos turnra organizuoja – Viešoji Įstaiga „Vapasport“, atstovaujama direktoriaus Aliaus Antulio. 
3.2. Smuklės lygos būstinė įsikūrusi Santariškių g. 39F-17, 08437, Vilniuje. 
3.3. Turnyras vykdomas pagal oficialias FIBA taisykles, jei Nuostatai nenumato kitaip. 
3.4. Turnyro varžybos gali būti vykdomos tiek Lietuvos teritorijoje, tiek ir užsienio valstybėse. 
3.5. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.smukleslyga.lt 
3.6. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie Turnyrą: komandų sudėtys, varžybų rezultatai, Nuostatai ir jų pakeitimai, 

naujienos ir kt. Paskelbus informaciją tinklalapyje, laikoma, jog visi Turnyro dalyviai yra informuoti. 
3.7. VK kontaktinis el. pašto adresas yra info@smukleslyga.lt. 
 

4. DALYVIAI 
4.1. Turnyre dalyvauja komandos, kurias gali sudaryti komandos vadovas, treneris ir žaidėjai. 
4.2. Komanda turi turėti vadovą, kuriuo gali būti ir komandos žaidėjas. 
4.3. Komanda gali turėti trenerį, kuriuo gali būti ir komandos žaidėjas. 
4.4. Komandos žaidėjai gali būti tik ne profesionalai, t.y. ne LKL ir NKL žaidėjai. 
4.5. Komanda gali registruoti ne daugiau kaip 2 "Sostinės A" bei LSKL žaidžiančius žaidėjus. Jei minėtose lygose žaidėjas yra 

sužaidęs bent vienas rungtynes,  šio punkto apribojimai jam galioja visą sezoną. 
4.6. Komanda, gali registruoti 3 ar daugiau “Sostinės A“ bei LSKL žaidžiančius žaidėjus tik tokiu atveju, jei visi jie komandoje 

žaidė ir baigė praėjusį „Smuklės Lygos“ sezoną. 
4.7. Patenkantys į Nuostatų 4.5 – 4.6 punkte numatytus apribojimus žaidėjai Turnyro atkrintamosiose varžybose už 

komandą gali žaisti tik tuo atveju, jei už tą komandą sužaidė ne mažiau kaip 50 proc. reguliariojo sezono varžybų. 
4.8. Atskirais atvejais komandoms gali būti taikomos išimtys dėl 4.5, 4.6 punkto. Kiekviena išimtis turi būti patvirtinta 

Lygos valdybos ir komandų vadovų daugumos. 
4.9. Komanda privalo turėti sporto salę ne trumpiau kaip pusantros valandos bent vieną kartą per savaitę. Salės laiko pradžia 

turi būti ne ankstesnė kaip 18:00 val. ir ne vėlesnė kaip 21:15 val. darbo dienomis, ne ankstesnė kaip 12:00 val. ir ne 
vėlesnė kaip 21:00 val. nedarbo dienomis. 

4.10. Komandos žaidėjai varžybų metu privalo vilkėti vienodą sportinę aprangą (marškinėlius ir trumpikes). Kiekvieno žaidėjo 
numeris (sudarytas iš vieno, dviejų arba trijų skaitmenų) privalo būti nurodytas ir aiškiai matomas iš priekio ir iš galo. 
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4.11. VK neatsako už žaidėjų patirtus sveikatos sutrikimus prieš, po ar rungtynių metu. Savo sveikatos stoviu kiekvienas žaidėjas 
rūpinasi savarankiškai.Komanda yra atsakinga už savo žaidėjų sveikatos būklę, privalo įvertinti jų fizinį pasiruošimą ir 
galimybę dalyvauti varžybose. Vengiant nelaimingų atsitikimų, komanda turi pasirūpinti, kad sveikatos problemų turintys 
žaidėjai nedalyvautų varžybose arbą jų galimybė dalyvauti varžybose būtų patvirtinta po medicininio patikrinimo. Varžybų 
organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatos būklę bei jos sutrikimus čempionato varžybų metu. 

4.12. Komandos vadovas ar kitas atsakingas ir paskirtas komandos narys (jei nėra komandos vadovo) privalo turėti pirmosios 
pagalbos vaistinėlę varžybų metu su būtinosiomis priemonėmis (pvz. šaldymo skystis nuo traumų) ir suteikti pirmąją 
pagalbą savo komandos žaidėjui esant būtinybei. 

 
5. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA 

5.1. Turnyrui komanda gali registruoti ne daugiau kaip 18 ir ne mažiau kaip 8 žaidėjus, atitinkančius Nuostatuose dalyviams 
nustatytus reikalavimus.  

5.2. Varžyboms komanda gali registruoti ne daugiau kaip 12 ir ne mažiau kaip 5 žaidėjus. 
5.3. Komandą atstovauja ir jai vadovauja komandos vadovas. 
5.4. Komandos vadovas padengia komandos Nuostatuose nurodytų mokesčių, nuobaudų ir kitas organizacines komandos 

išlaidas. 
5.5. VK iš surinktų startinio mokesčio lėšų padengia teisėjavimo, sekretoriavimo ir kitas organizacines Turnyro išlaidas. 
5.6. Komanda privalo pateikti žaidėjų registracijos paraišką iki 2018 m. rugsėjo 30d. ir sumokėti startinį mokestį (mokesčio 

dydis 888 EUR) iki 2018 m. spalio 20 d. 
5.7. Visų turnyro dalyvių namų salė turi būti Vilniaus miesto ribose (jei klubų vadovų susirinkimo metu nėra sutariama kitaip). 
5.8. Komanda gali būti šalinama iš Turnyro, jei iki numatytų terminų nesumoka startinio mokesčio, nepateikia žaidėjų 

registracijos paraiškos ir kitais Nuostatuose numatytais atvejais. 
5.9. Jei komanda atsisako dalyvauti Turnyre arba yra pašalinama iš Turnyro, startinis mokestis nėra grąžinamas. 
5.10. Apie kiekvieną žaidėjų registracijos paraiškos keitimą komanda turi pranešti VK kontaktiniu el. pašto adresu ne vėliau kaip 

prieš 1-ą pilną darbo dieną iki artimiausių komandos varžybų. Pvz.: jei rungtynės vyksta penktadienį, šeštadienį ar 
sekmadienį, VK kontaktiniu el. paštu turi būti informuotas iki penktadienio 8:00. 

5.11. Vieną mėnesį nuo sezono pradžios, t.y. iki 2018 m. lapkričio 20 d. (imtinai) žaidėjų registracijos paraiškos laisvų vietų 
užpildymas yra nemokamas. 

5.12. Jei komandoje jau yra registruoti 18 žaidėjų, iki lapkričio 20 d., komanda turi teisę naujai registruoti žaidėjus, išbraukiant 
vieną iš esamų komandos žaidėjų. Kiekvieno naujo žaidėjo registracijos mokestis – 15 Eur. 

5.13. Nuo 2018 m. lapkričio 21 d. Naujo žaidėjo apmokestinimas arba vieno žaidėjo pakeitimas kitu apmokestinamas 15 EUR 
už kiekvieną registruojamą žaidėją 

5.14. Nuo 2019 m. sausio 1 d. žaidėjų registracijos paraiškų keisti negalima. 
 
6. TURNYRO SISTEMA 
6.1. Turnyre dalyvauja 7 komandos, kurios sudaro vieną pogrupį. 
6.2. Turnyrą sudaro du etapai - reguliarusis sezonas ir atkrintamosios varžybos. 
6.3. Už pergalę reguliariojo sezono varžybose skiriami 2, už pralaimėjimą - 1, už techninį pralaimėjimą - 0 taškų. 
Atkrintamosiose varžybose taškai neskiriami. 
6.4. Reguliariojo sezono metu komandos sužaidžia po 12 rungtynių. Etapas vykdomas dviejų ratų sistema (namai / išvyka). 

6.4.1 Reguliariojo sezono metu kiekviena komanda turi sužaisti po dvi varžybas su visomis kitomis Turnyro 
komandomis. Reguliariojo sezono metu kiekviena komanda iš viso sužaidžia 12 varžybų. 

6.4.2 Pasibaigus reguliariajam sezonui komandos išrikiuojamos turnyrinėje lentelėje nuo 1 iki 7 pozicijos. 
6.4.3 Aukštesnę poziciją užima komanda, surinkusi daugiau taškų. 
6.4.4 Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, komanda, užėmusi aukštesnę poziciją laikoma ta, kurios 

rodikliai yra aukštesni, lyginant su kitos komandos (kriterijai taikomi hierarchine tvarka): surinktų taškų 
tarpusavio varžybose skaičius, tarpusavio varžybose įmestų ir praleistų įkrepšių skirtumas, įmestų įkrepšių 
tarpusavio varžybose skaičius, varžybose su visomis komandomis įmestų ir praleistų įkrepšių skirtumas, įmestų 
įkrepšių varžybose su visomis komandomis skaičius. Jei pagal minėtus rodiklius nepavyksta nustatyti aukštesnę 
poziciją turnyrinėje lentelėje užėmusios komandos, ji išrenkama burtų keliu. 

6.4.5 1 poziciją reguliariojo sezono turnyrinėje lentelėje užėmusi komanda iš karto patenka į finalinio ketverto etapą, 
likusios komandos užėmusios 2-7 pozicijas kovoja atkrintamosiose varžybose dėl likusių trijų vietų į finalinio 
ketverto rungtynes. 

6.4.6 Viena geriausia reguliaraus sezono komanda ir visos 3-ys porų nugalėtojos užima keturias finalinio etapo vietas. 
Ketvirtfinalio etape pirmosios porų rungtynės žaidžiamos aukštesnės, antrosios žemesnės, o trečiosios, jei 
prireikia, aukštesnės pozicijas reguliariajame sezone užėmusių komandų aikštelėse. Poros tarpusavyje sutaria 
visų trijų serijos rungtynių datas, kurios turi būti nevėlesnės nei etapui duotas terminas. Esant nesutarimams dėl 
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rungtynių datų, organizatoriai palaiko aikštelės šeimininkų siūlomą laiką, jeigu tik jų siūlomas laikas leidžia serijai 
neišlipti iš etapui skirto termino. Komandos, iškovojusios dvi pergales, tampa porų nugalėtojomis ir patenka į 
pusfinalio varžybas. Pralaimėjusioms komandoms turnyras baigiasi. Rungtynių pralaimėtojos užima 5 - 7 Turnyro 
vietas, aukštesnė vieta skiriama aukštesnę poziciją reguliariajame sezone užėmusiai komandai 

6.4.7 Į pusfinalius patenka komandos ketvirtfinalių nugalėtojos ir geriausia reguliaraus sezono komanda. Sudaromos 
dvi komandų poros. Žaidžiamos vienerios rungtynės OK paskirtoje aikštelėje. Rungtynių nugalėtojos patenka į 
finalines varžybas dėl 1 vietos, o pralaimėtojos – į finalines varžybas dėl 3 vietos.  

6.4.8 Į finalą dėl 1 vietos patenka dvi pusfinalių nugalėtojos. Žaidžiamos vienerios rungtynės OK paskirtoje aikštelėje. Į 
finalą dėl 3 vietos patenka dvi pusfinalių pralaimėtojos. Žaidžiamos vienerios rungtynės OK paskirtoje aikštelėje. 
Rungtynių nugalėtojos užima atitinkamai 1 ir 3, pralaimėtojos - 2 ir 4 Turnyro vietas. 

6.5 Atkrintamųjų varžybų komandų poros sudaromos pagal Nuostatuose nurodytą atkrintamųjų varžybų medį (žiūrėti priedą 
Nr.3). 

 
7. TVARKARAŠTIS 

7.1. Turnyro varžybos vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį. 
7.2. Jei praėjus 15 minučių nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko komanda nėra pasirengusi varžyboms, ji laikoma neatvykusia į 

varžybas. 
7.3. VK paskelbia reguliariojo sezono tvarkaraštį ne vėliau kaip 2018 m. spalio 13 d. 
7.4. Tvarkaraštis sudaromas taip, kad rungtynės nevyktų vėlinių, kalėdų-naujų metų bei velykų šventinėmis dienomis. Visomis 

kitomis dienomis (įskaitant neišvardintas šventines dienas, perkeltas savaitgalio arba darbo dienas) rungtynės gali būti 
organizuojamos. 

7.5. Reguliariojo sezono varžybų šeimininkės nustatomos traukiant burtus atidarymo šventėje.   
7.6. Komanda reguliariojo sezono metu gali inicijuoti varžybų perkėlimą, jei: 

7.6.1. Nauja varžybų data, laikas ir vieta yra suderinta su varžovų komanda ir VK. 
7.6.2. Nauja varžybų data nėra vėlesnė nei paskutinių reguliariojo sezono varžybų data. 
7.6.3. Iki numatytos tvarkaraštyje varžybų datos yra likę mažiau nei 2 darbo dienos 

7.7. Jeigu iki numatytos tvarkaraštyje varžybų datos yra likę ne mažiau kaip 5 darbo dienos varžybų nukėlimas yra 
nemokamas. 

7.8. Jeigu iki numatytos tvarkaraštyje varžybų datos yra likę ne mažiau kaip 2 dienos ir mažiau nei 5 dienos varžybų 
perkėlimą inicijuojanti komanda turi sumokėti 80 EUR. 

7.9. VK turi teisę perkelti varžybas ir tuo atveju, jei perkėlimas prieštarautų 7.6 reikalavimams. 
7.10. Pasibaigus reguliariajam sezonui VK paskelbia atkrintamųjų varžybų tvarkaraštį. 
7.11. Komandos varžybų perkėlimas atkrintamųjų varžybų metu po oficialaus tvarkaraščio paskelbimo reglamentuojamas 

atskiru VK laišku. 
 

8. PROTESTAI 
8.1. Komanda gali pateikti VK protestą dėl varžybų rezultato, VK sprendimo ar kitų priežasčių, susijusių su Turnyro vykdymu. 
8.2. Protestas teikiamas sumokėjus 50 EUR užstatą. Užstatas grąžinamas tuo atveju, jei protestas patenkinamas. 
8.3. Protestą gali pateikti tik komandos vadovas ne vėliau kaip 24 valandos  po pasibaigusių varžybų . 
8.4. Protestas pateikiamas VK kontaktiniu el. pašto adresu info@smukleslyga.lt. 
8.5. VK svarsto pateiktą protestą ir priima sprendimą ne vėliau kaip per tris  darbo dienas po protesto pateikimo dienos. 
8.6. VK sprendimai dėl protesto yra galutiniai ir neginčijami. 
  

9. NUOBAUDOS IR SANKCIJOS 
9.1. VK turi teisę taikyti nuobaudas ir sankcijas komandoms bei žaidėjams. 
9.2. Varžybų metu žaidėjo gauta techninė pražanga yra apmokestinama 12 EUR, diskvalifikacinė pražanga – nuo 15 EUR iki 100 

EUR. Sprendimą dėl diskvalifikacinės pražangos dydžio priima VK atsižvelgdamas į varžybų teisėjų, sekretoriato ir dalyvių 
paaiškinimus. Baudos turi būti sumokėtos iki kitų komandos varžybų. Laiku nesumokėjusi baudos komanda laikoma 
neatvykusia į varžybas. 

9.3. Neatvykusiai į varžybas komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas rezultatu 0-20 bei skiriama 80 EUR bauda. Komanda, 
neatvykusi į varžybas daugiau kaip vieną kartą, VK sprendimu gali būti diskvalifikuota iš Turnyro. 

9.4. Komandos varžybose žaidžiant turnyre neregistruotam ar Nuostatuose dalyviams taikomų reikalavimų neatitinkančiam 
žaidėjui komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas rezultatu 0-20 bei skiriama 80 EUR bauda. 

9.5. Komandos narys, gavęs diskvalifikacinę pražangą, sukėlęs muštynes ir pan. atvejais, VK sprendimu gali būti diskvalifikuotas 
kelioms arba visoms Turnyro varžyboms, o komandai skirtos papildomos sankcijos. 

9.6. Komanda turi sumokėti Nuostatuose nurodytas baudas ne vėliau kaip iki kitų komandos varžybų. Paskutinėse sezono 
varžybose gautas baudas komanda privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 dienas po paskutinių varžybų. 
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10. MOKĖJIMAI 

10.1. Startinis mokestis yra pervedamas VšĮ „Vapasport“ žemiau nurodytais rekvizitais. Norint atsiskaityti kitais būdais prašome 
susisiekti su VK. Rekvizitai: 
Viešoji Įstaiga "Vapasport" 
Įmonės kodas: 301693845 
A/S: LT117300010107707203  

10.2. Baudos už žaidėjų bei komandų technines ir diskvalifikacines pražangas, už komandoms įskaitytus techninius 
pralaimėjimus, mokesčiai už rungtynių tvarkaraščio pakeitimus, už papildomų žaidėjų registravimą komandoje bei kiti 
nuostatose numatyti mokėjimai turi būti sumokami varžybas aptarnaujantiems sekretoriato darbuotojams. 

 
11. APDOVANOJIMAI 

11.1. VK nustato apdovanojamas komandas ir žaidėjus bei padengia apdovanojimų išlaidas iš startinio mokesčio bei kitų Turnyro 
metu surinktų lėšų. 

11.2. Apdovanojamos pirmą, antrą, trečią vietas Turnyre užėmusios komandos. VK sprendimu gali būti apdovanotos ir kitos 
komandos. 

11.3. Apdovanojami pagal atskirus rodiklius geriausi Turnyro žaidėjai. 
  

12. NUOSTATŲ KEITIMAS 
12.1. VK gali keisti Nuostatus tiek iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyro metu. 
12.2. Pakeitimai įsigalioja apie juos paskelbus Turnyro tinklalapyje ir informavus komandų vadovus el. paštu. 

 
 

PRIEDAS NR. 1 
SMUKLĖS LYGOS 2018/19 METŲ TURNYRO TVARKARAŠČIO MODELIS 
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PRIEDAS NR. 2 
IŠIMTYS PRITAIKYTOS KOMANDOMS DĖL NUOSTATŲ 4.5 IR 4.6 IR KITŲ NUOSTATŲ PUNKTŲ 

NEATITIKIMO 
 
  

DATA ŽAIDĖJAS  KOMANDA PRIEŽASTIS 
2018.10.01   Komandų vadovų susitikimo metu nuspr ęsta leisti  ? 

2018.10.01   Lygos valdyba nusprendė neleisti ?    
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PRIEDAS NR. 3 
2018 – 2019 M. ATKRINTAMŲJŲ VARŽYBŲ MEDIS 
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