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Britanijos lietuvių krepšinio lygos 2019-2020 m. sezono nuostatai 

I.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

- Populiarinti krepšinį Didžiojoje Britanijoje; 

- Siekti aukšto krepšininkų žaidimo meistriškumo; 

- Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą; 

- Organizuoti krepšinio varžybas Londono mieste; 

- išaiškinti stipriausias Britanijos lietuvių krepšinio lygos komandas. 

II.  VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS: 

 

- Britanijos lietuvių krepšinio lygos čempionato organizavimą ir vykdymą koordinuoja 

visuomeninė organizacija „Gintaras”; 

- Varžybas vykdo lygos valdybos nutarimu paskirti vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius; 

- Varžybų vyr. teisėjas priima visus sprendimus susijusius su varžybų pravedimu ir teisėjavimu; 

- Vyr. sekretorius rūpinasi varžybų protokolų, statistinių protokolų apskaita, informacijos 

platinimu ir turnyrinės lentelės pildymu; 

- Esant reikalui vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius kreipiasi į lygos valdybą išspręsti nuostatuose 

nenumatytus atvejus; 

- Krepšinio lygos varžybos vykdomos pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles ir jų 

papildymus. 

- Lygos valdyba turi teisę keisti vyr. teisėją ir vyr. sekretorių. 

 

    III. DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS: 

 

- Dalyviai turi sumokėti lygos valdybos nustatytą komandos starto mokestį vienam sezonui 

registruojant iki birželio 10d. £350. Registruojant vėliau £550-£1000. Paraiškas siųskite el.paštu 

adresu: blkllyga@yahoo.com 

- Vienų varžybų kaina siekia £100 komandai susimokančiai už visą reguliarų sezoną prieš pirmas 

jų varžybas. Jai komanda moka prieš kiekvienas varžybas £110; 

Komanda pamiršusi susimokėti sekantį kartą mokės £115 už nesumokėtas varžybas; 

- Varžybos vyks penktadieniais nuo 20:10 , kai kuriais šeštadieniais 13:45 ir sekmadieniais nuo 

10:00 iki 21:00; 

- Dalyviai turi būti gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose arba patys pasirašo, kad atsako už 

savo sveikatą. Už nepilnamečio sveikatą atsako komandos vadovas; 

- BLKL krepšinio lygos varžybos vykdomos  2019 rugsėjo  – 2020 birželio mėnesiais. 

 

     IV. BLKL KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA: 

- BLKL čempionate dalyvaujančios komandos iki 2019 m. birželio 10 dienos imtinai pristato 

lygos valdybai nustatytos formos vardinę paraišką ir pavedimu sumoka startini mokestį . 

Komandų  žaidėjų registravimas nuo 2019 m. rugsėjo1 d., registracijos mokestis BLKL žaidėjui 

£22. Naujų žaidėjų registracija baigiama 2020 m. sausio 5 d; (arba likus 4 reguliaraus sezono 

varžyboms) 

- Paraiškoje turi būti: vardas, pavardė, pilna gimimo data, pilnas adresas, nuotrauka. Paraišką 

mailto:blkllyga@yahoo.com
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pristato komandos vadovas. Paraiškoje turi būti komandos vadovo ir sekretoriaus pilnas adresas, 

telefono numeris; elektroninio pašto adresas; 

- Komandoje užregistruotas žaidėjas, norintis palikti komandą ir pereiti žaisti į kitą BLKL 

komandą 2019-2020 m. sezone gali tai padaryti iki sausio 5 d. Žaidėjas norintis pereiti žaisti į 

naują komandą privalo pristatyti lygai raštišką naujosios komandos prašymą ir sumokėti £50 

perėjimo mokestį lygai. Neatlikus visų šių reikalavimų žaidėjas negalės būti registruojamas 

varžyboms. Po sausio 5d. žaidėjų perėjimai į kitas komandas negalimi; 

- Jei žaidėjas BLKL pirmenybėse žaidžia pirmą sezoną, norėdamas pareiti į kitą komandą turi 

sumokėti £400 kompensaciją buvusiai ekipai ir £100 mokestį lygai. 

- Komanda gali registruoti ribotą žaidėjų skaičių,  16 žaidėjų. Tik debiutuojanti komanda gali 

registruoti neribota skaičių žaidėjų,komandai užregistravus 16ž. Tolesnių žaidėjų reg. Mokestis 

kils iki 25£ 

- Vienose varžybose gali dalyvauti 12 žaidėjų (komanda privalo iš vakaro atsiusti sms su   

varžybų žaidėjų sąrašu). Visi likę, rungtynių protokole neregistruoti, tačiau licenzijas turintys 

komandos žaidėjai varžybas privalo stebėti nuo savo komandos suolelio, o ne  iš žiūrovų 

tribūnų,(išskyrus tuos komandos narius kurie yra diskvalifikuoti) 

- Komandų žaidėjams išduodamos  Anglijos krepšinio federacijos licencijos. 

- Praradus teisę rungtyniauti BLKL, žaidėjo licencija konfiskuojama; 

- Licencijos galioja 2019-2020 m. sezonui; 

- Atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjai kurie reguliariajame sezone sužaidė 4 

(keturias) varžybas. 

- Dalyvavimo varžybose skaičių kontroliuoja vyr. sekretorius. Žaidėjas turi būti nors sekundei 

išbėgęs į  aikštelę ir tai turi būti pažymėta oficialiame varžybų protokole; 

- Komandoje gali būti registruoti 3 legionieriai. Jaunimas kuriems sueina 20 metų po spalio 01 d. 

gali žaisti be apribojimų. 

- Jeigu komanda neatvyksta į varžybas du kartus, jos likimas  dalyvauti BLKL bus sprendžiamas 

susirinkime; 

- Komandos paraiškoje turi nurodyti savo marškinėlių spalvas ir kuri iš jų yra pirma. 

 

V.1 BLKL LONDONO DIVIZIONO VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

-Varžybų sistema gali keistis kas sezoną prašome kreiptis į BLKL  organizatorius 

- BLKL varžybos vykdomos Sydney Russell sporto centre.  Sekmadienio visos varžybos yra 

reguliuojamos sužaisti per neilgiau kaip 1:30 min. Pratęsimas 5 min stabdant tik paskutinę min.    

- BLKL čempionatas vyksta trimis etapais: I – reguliarusis sezonas (I)  II – reguliarusis sezonas 

(II), III – atkrintamosios varžybos. 

I – reguliarusis sezonas (I). Visos čempionato dalyvės žaidžia vienoje grupėje, vieno rato 

sistema. 

II – reguliarusis sezonas (II). Penkios stipriausios pirmojo etapo komandos suformuoja A grupę, 

penkios silpnesnės B grupę. Antrajame varžybų etape komandos savo grupėse sužaidžia dar 

vieną ratą. Antrajame etape bus skaičiuojami visi pirmajame etape iškovoti taškai. Komanda 

laimėjusi antrąjį reguliariojo sezono etapą iškovos kelialapį į balandžio pabaigoje vyksiantį 

„Pasaulio lietuvių čempionų taurės – 2020” turnyrą. 

III – atkrintamosios varžybos. Dvi silpniausios B grupės komandos baigia pasirodymą 
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čempionate, tuo tarpu visos kitos ekipos patenka į ketvirtfinalį, kur kovos tokiose porose: 

 

A1-B3 (1 pora) 

A4-A5 (2 pora) 

A2-B2 (3 pora) 

A3-B1 (4 pora) 

Ketvirtfinaliuose bus žaidžiama serija iš dviejų rungtynių. 

Į pusfinalius patenka keturios geriausios ketvirtfinalio komandos kurios kovos tokiose porose: 

(1 pora) – (2 pora) 

(3 pora) – (4 pora) 

Pusfinaliuose bus žaidžiama iki dviejų pergalių. 

Visos BLKL London ekipos privalomai dalyvauja A.Sabonio taurės turnyre, priklausomai nuo 

komandų pajėgumo jos varžosi Didžiojoje ir Mažojoje taurėse. 

Čempionatas finišuos gegužės pabaigoje, finalų savaitgalių metu. Tiek Didžiajame, tiek 

mažajame BLKL finale bus žaidžiamos vienerios rungtynės, kurių nugalėtojai išsidalins tris 

BLKL medalių komplektus. 

Komandos turi turėti dvi skirtingos spalvos aprangas su numeriais. 

- varžybos žaidžiamos lygos skirtu kamuoliu GG7X; 

-  varžybų metu kiekviena komanda turi turėti pirmosios pagalbos medicinos vaistinėlę;  

- už BLKL  nuostatų nesilaikymą bauda £50. 

- organizatoriai „Gintaro” klubas,  kartu su BLKL taryba turi teisę spręsti nuostatuose 

nenumatytus atvejus. 

V.2  BLKL WISBECH DIVIZIONO VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

                                                      

BLKL (W) varžybos vykdomos,Thomas Clarkson Academy Corporation rd.Wisbech 

Cambridgeshire PE13 2SE . Visos varžybos yra reguliuojamos sužaisti per neilgiau kaip 1:30 

min. Pratesimas 5min stabdant tik paskutinę min.(Viskas priklauso nuo tą diena leistino laiko)     

- BLKL čempionatas vyksta dviem etapais: I - Reguliarusis čempionatas  2 ratai II – 

Atkrintamosios, Atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjai sužaide 4 varžybas 

reguliareme sezone  

Atkrintamosios varžybos: dvi varžybos, taškų santykis ,pusfinaliai ir finalai iki dviejų pergalių 

V.3 BLKL WISBECH DIVIZIONO KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA: 

 

- BLKL (W) čempionate dalyvaujančios komandos iki 2019 m. liepos 01 d. dienos imtinai 

pristato lygos valdybai nustatytos formos vardinę paraišką ir pavedimu sumoka startini mokestį 

£400 (įskaitant ASTT), po liepos 01 d. - £550. 
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Rungtyniu mokestis 75£ uz rungtynes mokant I prieki uz viena rata! Kas karta 85£  

Paveluotas mokestis uz rungtynes 100£!!! 

Komandų žaidėjų registravimas iki 2019 m. rugsėjo 01 d. - £20, o nuo 2019 m. rugsėjo1 d., 

registracijos mokestis pakils iki £25.  

Naujų žaidėjų registracija baigiama 2020 m. sausio 5 d. (arba likus 4 reguliaraus sezono 

varžyboms). 

- Paraiškoje turi būti: vardas, pavardė, pilna gimimo data, pilnas adresas, nuotrauka. Paraišką 

pristato komandos vadovas. Paraiškoje turi būti komandos vadovo ir sekretoriaus pilnas adresas, 

telefono numeris; elektroninio pašto adresas; 

- Komandoje užregistruotas žaidėjas, norintis palikti komandą ir pereiti žaisti į kitą BLKL 

komandą 2019-2020 m. sezone gali tai padaryti iki sausio 5d.  

Žaidėjas norintis pereiti žaisti į naują komandą privalo pristatyti lygai raštišką naujosios 

komandos prašymą ir sumokėti £50 perėjimo mokestį lygai. Neatlikus visų šių reikalavimų 

žaidėjas negalės būti registruojamas varžyboms. Po sausio 5d. žaidėjų perėjimai į kitas komandas 

negalimi; 

- Komanda gali registruoti 16 žaidėjų per sezona.Tik debiutuojanti komanda gali registruoti 

neribota skaičių žaidėjų, komandai užregistravus 16ž. Tolesnių žaidėjų reg. Mokestis kils iki 25£ 

- Vienose varžybose gali dalyvauti 12 žaidėjų.( Komanda privalo iš vakaro atsiusti sms su   

varžybų žaidėjų sarašu) Visi likę, rungtynių protokole neregistruoti, tačiau licenzijas turintys 

komandos žaidėjai varžybas privalo stebėti nuo savo komandos suolelio, o ne  iš žiūrovų 

tribūnų,(išskyrus tuos komandos narius kurie yra diskvalifikuoti) 

- Komandų žaidėjams išduodamos  Anglijos krepšinio federacijos licenzijos 

- Vienas žaidėjas gali žaisti tik viename divizione 

-  Perėjimas sezono metu galimas (sumokėjus sv £50) iš komandos į komandą tame pačiame 

divizione arba iš žemesnio (Peterborough) į aukštesnį (Wisbech). Žaidėjai, kurie sezoną pradėjo 

Wisbech divizione pereiti į Peterborough diviziono ekipas negali. 

- Praradus teisę rungtyniauti BLKL, žaidėjo licenzija konfiskuojama; 

- Licenzijos galioja 2019-2020 m. sezonui; 

- Atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjai kurie reguliariajame sezone sužaidė: 4 

(keturias) varžybas. 

- Dalyvavimo varžybose skaičių kontroliuoja vyr. sekretorius. Žaidėjas turi būti nors sekundei 

išbėgęs į  aikštelę ir tai turi būti pažymėta oficialiame varžybų protokole; 

- Komandoje gali būti registruoti 2 Nacionalinės lygos žaidėjai 

- Jeigu komanda neatvyksta į varžybas 1 kartą, jos likimas  dalyvauti BLKL bus sprendžiamas 

susirinkime; 

- Komandos paraiškoje turi nurodyti savo marškinėlių spalvas ir kuri iš jų yra pirma.  

- Visos BLKL Wisbech grupės ekipos privalomai dalyvauja A.Sabonio taurės turnyre – 

Visbičiaus grupė Didžiojoje, Peterborough grupė – Mažojoje taurėje. 

VI. TEISĖJAVIMAS: 

 

- Už teisėjų paskyrimą varžyboms ir jų kompetenciją atsako čempionato vyr. teisėjas; 
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- BLKL varžyboms gali teisėjauti teisėjai turintys krepšinio teisėjo licenziją; 

 

VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS: 

 

- Žaidėjai varžybų metu pažeidę tarptautinį krepšinio varžybų septintos taisyklės (pražangos) 

47,48,49,50,51 paragrafus, baudžiami: 

a) diskvalifikacinė pražanga £80 ir vienų rungtynių diskvalifikacija. Žaidėjas diskvalifikuotas iš 

varžybų už muštynes bus baudžiamas £50 - £300 bauda ir trijų varžybų diskvalifikacija. Žaidėjas 

antrą kartą diskvlifikuotas už muštines bus baudžiamas diskvalifikacija iš lygos visam laikui. 

Lygos taryba pasilieka sau teisę spręsti baudos dydį ir rungtynių diskvalifikacijos skaičių 

išsamiai išnagrinėjus situaciją 

b) žaidėjui ar komandai skirta viena techninė pražanga per rungtynes £15 (jei mokama iškarto po 

rungtynių), kitu atveju £20 ,Gavus techninę pražangą ar kitą BLKL Nuostatuose numatytą baudą, 

ne sumokėjus iki kitų rungtynių  sekretoriato darbuotojui arba sekretoriatą neteisingai 

informavus apie padarytą įmoką - bauda dvigubės, o žaidėjas bus susprenduotas vienerioms 

BLKL organizuojamų čempionatų rungtynėms(ASTT ir kt). Žaidėjas nubaustas penkiomis 

techninėmis  pražangomis per sezoną BLKL čempionate, bus priverstas praleisti vienas 

varžybas;  

c) dvi techninės pražangos tam pačiam žaidėjui per vienerias rungtynes £30-40 ir praleisti vienas 

rungtynes; 

d) tyčinis noras pakenkti varžovo sveikatai varžybų metu - nuobaudą skiria BLKL valdyba 

gavusi iš nukentėjusios komandos vadovo oficialų raštą; 

e) už neatvykimą ar rungtynių neužbaigimą komanda baudžiama £325 bauda. Komanda 

neužbaigusi varžybų finaluose netenka  teisės į apdovanojimus ir bauda £1000. Kol ši nuobauda 

nebus sumokėta nei vienas tose varžybose registruotas komandos narys nebus registruotas 

sekančioms varžyboms. 

f) Žaidėjas apšilimo metu užsikabinęs už krepšinio lanko, bus baudžiamas £50 bauda ir neteks 

teisės žaisti tose varžybose. 

- Komandų vadovai atsako už komandos narių elgesį prieš rungtynes ir po jų. Teisėjų ir varžybų 

organizatorių atžvilgiu vadovas kuris nesilaikys šių taisyklių bus pirmą kartą ispėjamas, jam 

nereguojant į skirtas pastabas pakartotinai nesilaikant taisyklių bus baudžiamas pinigine bauda 

nuo £20-£200; 

- Varžybų organizatoriai turi užtikrinti viešąją tvarką varžybų metu; 

- Protestą galima pateikti sumokėjus užstatą £50. Patenkinus protestą pinigai gražinami. Dėl 

teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą; 

- visas baudas reikia sumokėti iki sekančių varžybų. Nepriklausomai, ar gavęs techninę pražangą 

žaidėjas, treneris, vadovas nepasirodo sekančiose varžybose. Nesumokėjus skirtos nuobaudos iki 

sekančių varžybų likus 5 min., komandai bus skirtas techninis pralaimėjimas, bei komanda turės 

padengti su varžybų organizavimu susijusias išlaidas. 

- visi žaidėjai,treneriai,komandų vadovai nubausti rungtynių diskvalifikacija, netenka teisės 

stebėti rungtynių ne tik nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir tribūnų,bet negali buti BLKL sporto 

centro teritorijoje. 

 

TAISYKLĖS ŽAIDĖJAMS 

 

Žaidėjas (-ai) atėję žaisti krepšinį būdami neblaivūs bus baudžiami: 



Britanijos lietuvių krepšinio lygos 2019-2020 m. sezono nuostatai 

1. Diskvalifikacija 1 varžybų ir pašalinimu iš salėje vykstančių varžybų plius pinigine bauda £50; 

2. Žaidėjas atėjęs žiūrėti varžybų būdamas neblaivus diskvalifikuojamas 2 varžyboms ir pinigine 

bauda £50; 

3. Žaidėjas kuris vartos alkoholį mokyklos teritorijoje prieš varžybas ir po varžybų (mokyklos 

viduje ar iki 100 m spinduliu aplink, automobiliuose stovinčiuose mokyklos aikštelėje yra 

diskvalifikuojamas 2 varžyboms ir pinigine bauda  £50. Pastebėjus 5 ar daugiau komandos narius 

vartojant alkoholį bus komandai skirta  £500 bauda; 

4. Žaidėjas kuris bus atpažintas vartojęs narkotinių medžiagų bus diskvalifikuojamas iš lygos 

visam laikui !!!!!!!!!!!!!!!! 

5. Žaidėjai sukėlę sąmyšį, muštynes ir t.t. organizatorių ar žiūrovų atžvilgiu bus baudžiami 

varžybų; diskvalifikacija plius pinigine bauda £100+ priklausomai nuo situacijos (kurią nagrinės 

lygos taryba). 

6. BLKL personalas (Prezidentas, sekretoriatas, teisėjai) rungtynių metu gali krepšininkus tikrinti 

alkotesteriu. Jeigu žaidėjas įpūs daugiau nei 0,1 prom. jis automatiškai bus šalinamas iš 

rungtynių, o jam bus skiriama £500 bauda ir 5 rungtynių diskvalifikacija. 

 

KOMANDŲ ELGESYS PASIBAIGUS VARŽYBOMS 

 

Nuskambėjus švilpukui: 

1. Komandų žaidėjai grįžta prie savo suolelių (to nepadarę baudžiami £20  bauda). 

2. Komandos vadovas (-ai) nuramina savo žaidėjus (galutinai). 

3. Tik tada eina pasisveikinti su teisėjais, sekretoriatu, žaidėjais (kitos komandos). Pasisveikinę 

be jokių kalbų grįžta prie savo suolelio susirenka daiktus ir eina į persirengimo kambariuką.Tik 

tada po vieną treneris arba kapitonas gali prieiti prie vyr. teisėjo ir pasikalbėti laikantis vieno 

žingsnio atstumo nuo personos.  

Toliau galioja FIBA taisyklės. Žaidėjas (-ai) grasinantys susidoroti su, bet kuriuo asmeniu 

registruotu šioje lygoje (treneriu, teiseju, sekretoriatu, žaidėju, organizatoriumi, šokėjomis taip 

pat svečiais) bus baudžiami. 

Visų komandų vadovai privalo supažindinti savo komandos žaidėjus su BLKL nuostatais, bei 

pristatyti lygos nustatytas užpildytas formas su žaidėjų parašais BLKL vadovybei. 

TVARKARAŠČIO PAKEITIMAI 

- Sezono pradžio skelbiamas tvarkaraščio projektas, kurį komandos gali koreaguoti be 

jokių papildomų mokesčių. Nuo tos akimirkos, kuomet tvarkaraštis suvedamas į BLKL 

svetainę http://www.blkl.co.uk, bet kokie tvarkaraščio pakeitimai tampa mokami – £50. 

 

BLKL Prezidentas        Kęstutis Dobrovolskis 

 

http://www.blkl.co.uk/

