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Bendra Elektrėnų ir Kaišiadorių krepšinio lyga (EKKL) - projektas sujungęs dviejų miestų 

krepšinio lygas tam, kad šių savivaldybių krepšinio komandos tarpusavyje galėtų varžytis 

konkurencingai kartu keldamos tiek savo meistriškumą, tiek ir krepšinio lygį regione. 

Integravus visas naujoves į vietinę krepšinio sistemą, tikimąsi išlaikyti aukštus krepšinio 

standartus, ugdyti jaunus krepšinio žaidėjus, teisėjus ir sekretoriato darbuotojus. 

PATVIRTINTA 2018.10.16  

Asociacijos „Gėrnešys“ direktorius 

AUDRIUS JARAMINAS 

 

EKKL ČEMPIONATO 2018/2019 M.  SEZONO NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS  

Sklandžiai pravesti EKKL čempionatą ir  taurės turnyrą pritraukiant kuo daugiau Elektrėnų ir 

Kaišiadorių savivaldybių ir aplinkinių miestų  krepšinio mėgėjų ir žiūrovų, bei skatinti jų 

aktyvumą. 

 

2. UŽDAVINIAI 

2.1 Populiarinti krepšinį Elektrėnų ir Kaišiadorių savivaldybių visuomenės tarpe, 
panaudojant jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio 
įgyvendinimo priemonę; 
2.2 Suorganizuoti kokybiškus renginius: EKKL žvaigždžių dieną, taurės turnyrą ir FINAL 4, 

kurių sportinis ir pramoginis lygis maksimaliai patenkintų žiūrovų lūkesčius; 

2.3 Ugdyti jaunus krepšinio žaidėjus, teisėjus ir sekretoriato darbuotojus; 

2.4 Išaiškinti stipriausią EKKL čempionato krepšinio komandą; 

2.5 Apdovanoti geriausias EKKL lygos komandas ir žaidėjus; 

2.6 Apdovanoti naudingiausią EKKL mėnesio žaidėją; 

2.7 Apdovanoti naudingiausią EKKL turo žaidėją; 

2.8 Apdovanoti naudingiausią EKKL mėnesio komandą; 

2.9 Kelti krepšinio lygį regione ir ruošti žaidėjus rajonų rinktinėms; 

2.10 Plėtoti draugiškus ir darbinius ryšius su kitų miestų mėgėjų krepšinio lygomis. 

 
3. EKKL ČEMPIONATO ORGANIZATORIUS IR VYKDYTOJAS.  

3.1 VADOVAVIMAS: 
3.1.1 EKKL čempionatą organizuoja Asociacija „Gėrnešys“.  
3.1.2 EKKL čempionato organizavimui vadovauja EKKL koordinatoriai; 
3.1.3 Už čempionato vykdymą ir tvarkaraščio sudarymą atsako EKKL koordinatoriai; 
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3.1.4 EKKL nuostatus tvirtina Asociacijos „Gėrnešys“ direktorius; 
3.1.5 Iškilus bet kokiems nesklandumams ar problemoms čempionato metu, galutinį 
sprendimą priima drausmės komisija, kurią sudaro:  

Asociacija „Gėrnešys“ direktorius Audrius Jaraminas; 
EKKL Elektrėnų koordinatorius Lukas Žarnauskas; 

EKKL Kaišiadorių koordinatorius Lukas Kandratavičius; 
NKL/LKL inspektorius Saulius Paškevičius 

JKML atstovas/ LKL teisėjas Mantas Butvilas 
Sostinės krepšinio lygos direktorius Vaidas Indriliūnas 

3.2 ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

3.2.1 Surengti EKKL lygos 2018/2019 m. čempionatą užtikrinant jo sklandų vyksmą; 

3.2.2 Parūpinti 3 sekretoriato darbuotojus ir 2 aikštės teisėjus kiekvienoms 

rungtynėms; 

3.2.3 Vesti rungtynių statistiką. 

3.2.4 Formuoti teigiamą EKKL įvaizdį bei visomis priemonėmis reklamuoti EKKL 

renginius; 

3.2.5 Visą informaciją apie kiekvienas EKKL rungtynes publikuoti svetainėje 

www.ekkl.lt, kitoje viešoje erdvėje ir rajoniniuose laikraščiuose. 

4. ČEMPIONATO VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

4.1 Čempionato pradžia 2018 m. spalio mėnuo. 

4.2 Čempionato pabaiga 2019 m. gegužės mėnuo. 

4.3 Čempionatas vykdomos pagal tvarkaraštį, kuriame pirmoji nurodyta komanda 

laikoma namų komanda.  

4.4 Komanda neturinti savo namų salės visas rungtynes žaidžia išvykoje.  

4.5 EKKL  rungtynių pradžios laikai: - darbo dienomis – tarp 18:30 – 21:00 val.; - ne 

darbo dienomis – tarp 12:00 – 20:00 val. 

4.6 Išvykos (kelionės) į kitą miestą išlaidas padengia pačios komandos. 

4.7 Čempionate teisėjaujama pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles bei jų 

papildymus.  

4.8 Rungtynių sekretoriatas kartu atlieka ir rungtynių komisaro vaidmenį. 

Sekretoriato darbuotojai turi teisę: iškilus incidentams arba nesklandumams tartis 

su teisėjais ir, jiems nusprendus - stabdyti rungtynes. Neleisti prasidėti 

rungtynėms esant netinkamoms sąlygoms arba aplinkybėms, informuoti 

čempionato organizatorių apie iškilusius nesklandumus. 

4.9 Asociacijos „Gėrnešys“ direktorius pasilieka sau teisę keisti čempionato nuostatus 

apie tai pritarus daugiau nei pusei drausmės komisijos narių.   

5. EKKL ČEMPIONATO VYKDYMO SISTEMA 

5.1 Čempionatas vyksta dviem etapais. 1 (reguliaraus sezono) etape komandos 
tarpusavyje varžosi 1 rato sistema po kurio, pasiskirsčiusios į TOP ir BOTTOM grupes 
papildomai varžosi 1 rato sistema atskirose grupėse pagal iš anksto sudarytą 
tvarkaraštį. 2 (atkrintamųjų varžybų) etape – aštuntfinalyje (1/8) ir ketvirtfinalyje 
(1/4) komandos žaidžia iki 2 pergalių. Nepatekusios komandos į 1/4, varžosi mažojoje 
taurėje minuso sistema. Pagrindinio FINAL 4 metu komandos žaidžia dvejas 
rungtynes: pusfinalį ir atitinkamai dėl 3 arba dėl 1 vietos. 

http://www.ekkl.lt/


 

Lietuvos Respublika; Juridinių asmenų registras; Vilniaus filialas; Asociacija „Gėrnešys“, į.k. 302533644; 
Registracijos adresas Pramonės g.97, Vilnius; A.S.LT17 7180 3000 0060 6408 - AB Šiaulių bankas; 

Mob. 861202612 fax. 852820403, el. paštas info@gernesys.lt, www.gernesys.lt 

5.2 I etapas - reguliarus sezonas (spalio – kovo mėn.): Visos komandos 1 rato 
sistema varžosi tarpusavyje. Pasibaigus jam, pagal pasiektus rezultatus, komandos 
suskirstomos į dvi grupes: TOP ir BOTTOM. Kiekvienoje grupėje jos papildomai 
varžosi 1 rato sistema iš naujo, t.y. nesumuojant bendrame rate iškovotų taškų. Už 
pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas.  

5.3 II etapas - atkrintamosios varžybos: aštunfinalis (1/8), ketvirtfinalis (1/4) ir FINAL 

4 (balandžio – gegužės mėn.). Į šį etapą patenka 12 komandų TOP ir BOTTOM 

grupėse atitinkamai užėmusios 1-6 vietas. 

5.3.1 AŠTUNTFINALĮ praleidžia TOP grupės  1, 2, 3 ir 4  komandos. Likusios 
komandos varžosi dėl patekimo į ketvirtfinalį iki dviejų pergalių. Aikštelės pranašumą 
šiose varžybose turės ta komanda, kuri užims aukštesnę vietą reguliariajame sezone. 

Aštuntfinalio poros: 

(5 vieta (TOP 6) – 6 vieta (BOTTOM 6)) = A 

(6 vieta (TOP 6) – 5 vieta (BOTTOM 6)) = B 

(1 vieta (BOTTOM 6) – 4 vieta (BOTTOM 6)) = C 

(2 vieta (BOTTOM 6) – 3 vieta (BOTTOM 6)) = D 

5.3.2 KETVIRTFINALYJE TOP grupės 1, 2, 3 ir 4 komandos turėdamos namų 
aikštės pranašumą iki dviejų pergalių varžosi su A, B, C ir D porų nugalėtojais:  

Ketvirtfinalio poros: 

(1 vieta (TOP 6) –  D poros nugalėtojas) = E 

(2 vieta (TOP 6) –  C poros nugalėtojas) = F 

(3 vieta (TOP 6) –  B poros nugalėtojas) = G 

(4 vieta (TOP 6) –  A poros nugalėtojas) = H 

5.3.3  FINAL 4 varžosi E, F, G ir H porų nugalėtojai tokia tvarka: 

E poros laimėtojas – H poros laimėtojas 

F poros laimėtojas – G poros laimėtojas. 

Pusfinalių pralaimėtojai žaidžia dėl 3-os vietos, o laimėtojai patenka į EKKL 

čempionato finalą ir žaidžia dėl 1-os vietos. FINAL 4 vyks dvi dienas iš eilės toje 

pačioje sporto salėje. 

5.3.4 Mažojoje taurėje varžosi komandos, kurios nepateko į ketvirtfinalį tokia 
tvarka: 

A poros pralaimėtojas – D poros pralaimėtojas 

B poros pralaimėtojas – C poros pralaimėtojas 

Mažosios taurės pusfinaliai vyksta vienoje sporto salėje . Pusfinalių laimėtojai patenka 
į Mažosios taurės finalą ir žaidžia dėl 1-os vietos. 

EKKL taurės sistema 

5.4 EKKL taurės turnyras  

EKKL krepšinio komandos, kurios po bendro rato užims 1-12 vietas, pateks į EKKL 

taurės turnyrą, kuris vyks 2019 m. vasario 9 – 16 dienomis.  

5.4.1 EKKL taurės varžybos vykdomos pagal 2018/19 m. EKKL čempionato 

nuostatų 5.3.1; 5.3.2 ir 5.3.3 punktus. Pastaba: EKKL taurės turnyre rungtynės dėl 

3 vietos nebus žaidžiamos. 

5.4.2 Detalus EKKL taurės formatas pateikiamas Priede Nr. 1. 
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5.5 Komandų vietos nustatymas turnyrinėje lentelėje:  
Komandos klasifikuojamos pagal surinktų taškų skaičių, už kiekvienas laimėtas 
rungtynes skiriant 2 (du) taškus, už pralaimėtas rungtynes skiriant 1 (vieną) tašką. 
Vadovaujantis FIBA oficialiomis krepšinio taisyklėmis, aukštesnė vieta turnyrinėje 
lentelėje nustatoma pagal tokius vietos nustatymo kriterijus:  
5.5.1 Didesnis surinktų taškų skaičius (už pergalę 2 tšk., už pralaimėjimą – 1 tšk.);  
5.5.2 Didesnis procentinis surinktų taškų skaičius (laimėtų rungtynių skaičius 
padalintas iš visų sužaistų rungtynių skaičiaus ir padaugintas iš 100 proc.). 
5.5.3 Jei dvi ar daugiau komandų turi vienodą pergalių – pralaimėjimų skaičių, 
tuomet šių dviejų (ar daugiau) komandų klasifikaciją lemia eilės tvarka naudojami 
tokie kriterijai:  

a) tarpusavio rungtynėse didesnis pelnytų taškų skaičius. 
c) tarpusavio rungtynėse geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas;  
e) bendras geresnis pelnytų-praleistų taškų skirtumas;  
f) bendras didesnis pelnytų taškų (t.y. pataikytų metimų) skaičius;  
g) jeigu pagal visus aukščiau išvardintus kriterijus nepavyksta nustatyti 
komandų vietų, komandų vieta nustatoma burtais.  

5.5.4 Jei komandai yra įskaitytas pralaimėjimas rezultatu 0:20 (nulis: 
dvidešimt), dėl teisės žaisti netekimo, ji tarp komandų, kurių surinktų taškų skaičius 
yra vienodas, automatiškai užima paskutinę vietą. 

6 DALYVIAI: 

6.5 Čempionate dalyvaujančios komandos turi laikytis šių nuostatų reikalavimų. 
6.6 Čempionate gali dalyvauti visi norintys, užpildę EKKL komandos paraiškos formą, 

kuri pateika Priede Nr. 2. 
6.7 Iki 2018 m. spalio 5 d. pabaigos komandos, lygos koordinatoriams, privalo 

pateikti preliminarias oficialias paraiškas – žaidėjų ir komandos narių sąrašą.  
6.8 Iki 2018 m. spalio 16 d. pabaigos komandos, lygos koordinatoriams, privalo 

pateikti oficialias paraiškas – žaidėjų ir komandos narių sąrašą. 
6.9 nuo 2018 m. spalio 17 d. komandos papildomai žaidėjus gali registruoti ne vėliau 

kaip iki II etapo pradžios.  
6.10 Visi žaidėjai dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiimdami visą su 

dalyvavimu čempionate susijusią, tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir 
pan., riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti čempionato organizatoriams jokių 
pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai, 
treneris arba komandos vadovas. 

6.11 Kiekvienas žaidėjas savo užsiregistravimu paraiškoje savaime sutinka, kad 
čempionato organizatoriai visas rungtynių metu padarytas nuotraukas bei 
filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

6.12 Žaidėjas reguliariajame sezone privalo sužaisti (privalo įžengti į aikštę) 5 
(penkias) reguliariajo sezono rungtynes, kitu atveju jis negalės dalyvauti II-jame 
čempionato etape. 

6.13 Žaidėjai pirmajame (bendrame) rate privalo sužaisti (privalo įžengti į aikštę) 3 
(tris) rungtynes, kitu atveju jis negalės dalyvauti EKKL taurės turnyre. 

6.14 EKKL organizatoriai neriboja žaidėjų lyties, amžiaus ir meistriškumo, todėl 
žaidėjai, turintys LKL, LMKL, NKL ir RKL galiojančias licencijas gali dalyvauti EKKL 
čempionate. Komandos sudėtį sudaro 18 žaidėjų, keturi U16 amžiaus žaidėjai, 
komandos treneris ir vadovas - viso 24 asmenys. 

6.15 Komanda papildomai gali registruoti 4 žaidėjus U16 (2002 m. gimę ir jaunesnį) 
amžiaus. 

6.16 Komanda, ne vėliau kaip 15 min. prieš rungtynes, privalo pateikti sekretoriatui  
komandinę paraišką. 
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6.17 Komanda rungtynėms gali registruoti 12 žaidėjų. Žaidėjams, kurie užregistruoti 
protokole, leidžiama atvykti į rungtynes iki 3 kėlinio pradžios. 

6.18 Namuose rungtyniaujanti komanda privalo užtikrinti saugias ir tinkamas sąlygas 
rungtynių dalyviams, t.y pasirūpinti pirmos pagalbos rinkiniu, užtikrinti salės 
grindų švarą ir optimalią temperatūrą, ne žemesnę nei 15 °C šilumos. 

6.19 Komanda registruoti naują žaidėją gali iki II etapo pradžios. Komandoje esant 
18-kai žaidėjų, užregistruoti naują žaidėją galima tik vietoj esamo žaidėjo. 
Žaidėjas iš vienos komandos į kitą gali pereiti tik vieną kartą sezono metu ir tik 
iki II etapo pradžios. 

6.20 KOMANDŲ DALYVIŲ 2018/19 M. ČEMPIONATE SĄRAŠAS: „Megalinija“; 
„Žiežmariai“; „Bauwerk-Boen“; „Žiedas“; „PGT“; „TPA“; „Centauras“; „Palomenė 
– Žemkausta“; „Statyba“; „Roda“; „Kaišiadorys ŠSPC-Savex“; „Vytis“; 
„Rumšiškės“. 

7. MOKESČIAI: 
7.1 Dalyvio mokestis  komandai - 620 € (šeši šimtai dvidešimt eurų). 

7.2 Naujo žaidėjo registracija pasibaigus oficialiai registracijai į 2018/19 m. 
čempionatą - 15 € (penkiolika eurų).  

8. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS: 

8.1 Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į rungtynes. Bauda – varžovų 

komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 (dvidešimt:nulis). Nuostatus 

pažeidusi komanda baudžiama 110 € (šimto dešimties eurų) bauda ir ji privalo 

atlyginti EKKL bei varžovų klubo patirtus nuostolius. EKKL drausmės komisijai 

nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iš EKKL čempionato iki čempionato 

pabaigos. Pasikartojus analogiškai situacijai komanda yra šalinama iš 

čempionato. 

8.2 Reguliariajame sezone komanda gali nukelti tik 1 (vienas) rungtynes. Norėdama 

nukelti antras rungtynes, ji privalo EKKL lygai sumokėti dvigubą rungtynių įkainį, 

t.y. 110 € (šimto dešimties eurų) sumą  išlaidoms padengti. Trečias ir kiti kartai 

bus ignoruojami, o komandai bus taikomos tokios pačios nuobaudos kaip 

neatvykus į rungtynes. 

8.3 Baudos už FIBA oficialių krepšinio taisyklių pažeidimus 

8.3.1 Techninė pražana. Bauda – 10 € (dešimt eurų). 
8.3.2 Diskvalifikacinė pražanga žaidėjui (kuomet ji paskirta ne už 2 (dvi) 
nesportines ir/arba 2 (dvi) technines pražangas). Bauda – 55 € (penkiasdešimt 
penki eurai). Žaidėjas, nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 (dvi) 
nesportines ir/arba 2 (dvi) technines pražangas), negali būti registruojamas 
pirmose būsimose komandos rungtynėse EKKL čempionate. 
8.3.3 Diskvalifikacinė pražanga treneriui ir/ar komandos palydovui (kuomet ji 
paskirta ne už 2 (dvi) technines pražangas ‚C‘ už vyr. trenerio nesportinį elgesį 
arba ne už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už komandos 
suolo personalo nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš jų paskirta dėl vyr. trenerio 
nesportinio elgesio ('C')). Bauda – 55 € (penkiasdešimt penki eurai). Treneris 
ir/ar komandos palydovas, nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 (dvi) 
technines pražangas ‚C‘ už vyr. trenerio nesportinį elgesį arba ne už 3 (tris) 
technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už komandos suolo personalo 
nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš jų paskirta dėl vyr. trenerio nesportinio elgesio 
('C')), negali būti registruojamas pirmose būsimose komandos rungtynėse EKKL 
čempionate. 
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8.3.4 Žaidėjo diskvalifikavimas rungtynėse už 2 (dvi) technines pražangas. 
Bauda – 20 € (dvidešimt eurų). Žaidėjas diskvalifikuotas už 2 (dvi) technines 
pražangas gali rungtyniauti kitose būsimose komandos rungtynėse EKKL 
čempionate. 
8.3.5 Trenerio diskvalifikavimas rungtynėse už 2 (dvi) technines pražangas ‚C‘ 
už jo paties nesportinį elgesį arba už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos 
trys paskirtos už komandos suolo personalo nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš 
jų paskirta dėl jo paties elgesio ('C'). Bauda – 20 € (dvidešimt eurų). Treneris 
diskvalifikuotas už 2 (dvi) technines pražangas ‚C‘ už jo paties nesportinį elgesį 
arba už 3 (tris) technines pražangas, iš kurių visos trys paskirtos už komandos 
suolo personalo nesportinį elgesį ('B'), arba viena iš jų paskirta dėl jo paties 
elgesio ('C'), gali būti registruojamas kitose būsimose komandos rungtynėse EKKL 
čempionate. 
8.3.6 Žaidėjo, trenerio ar komandos palydovo diskvalifikavimas už komandos 
suolo zonos palikimą peštynių metu arba situacijos, galinčios virsti peštynėmis, 
metu. Bauda – 20 € (dvidešimt eurų) už kiekvieną žaidėją, trenerį ir komandos 
palydovą, palikusį komandos suolo zoną. Žaidėjai ir treneriai rungtynėse 
diskvalifikuoti pagal šį punktą gali rungtyniauti kitose būsimose komandos 
rungtynėse EKKL čempionate. 

8.4 Gavus skundą dėl netinkamo žaidėjų, komandos narių ar ekipos sirgalių elgesio 

gali būti skiriamos drausminės nuobaudos įskaitant ir diskvalifikaciją kelioms 

rungtynėms arba čempionatui, taip pat piniginės nuobaudos iki 150 € (šimto 

penkiasdešimties eurų). Iškilus itin rimtoms situacijoms komanda gali būti 

šalinama iš čempionato. Diskvalifikavus žaidėją arba komandą startinis mokestis 

nėra grąžinamas. 

8.5 EKKL netoleruoja ir netoleruos jokių agresijos protrūkių, ketinimų gadinti turtą 

arba grasinimų teisėjų, sekretoriato, varžovų ar kitų komandų atžvilgiu. Iškilus 

tokiai situacijai gali būti skiriamos baudos nuo 50 € (penkiasdešimt eurų) iki 

250 € (dviejų šimtų penkiasdešimt eurų), arba diskvalifikacija nuo vienerių 

iki keletos rungtynių, taip pat pašalinimas iš čempionato. 

8.6 Piktybiškai uždelstų arba neapmokėtų baudų sąrašai yra viešinami kitų miesto 

krepšinio lygų vadovams, todėl nuobaudos gali būti taikomos visose mėgėjų 

lygose. 

8.7 Bet kokias čempionato nuobaudas privaloma apmokėti ne vėliau nei 

per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už 

nuobaudą dvigubinamas. 

8.8 Žaidėjas, nesumokėjęs nuobaudos už praeito sezono rungtynes, negali 

būti įtraukiamas į jokios komandos sąrašus. 

8.9 Baudos, nesumokėtos nuo praeito krepšinio sezono dvigubinamos (t.y. jei 

žaidėjas nesusimokėjo už techninę pražangą, jam skaičiuojama tokia 

nuobauda: 10 € (dešimt eurų) x 2.  

 

 

 

 

 

 



 

Lietuvos Respublika; Juridinių asmenų registras; Vilniaus filialas; Asociacija „Gėrnešys“, į.k. 302533644; 
Registracijos adresas Pramonės g.97, Vilnius; A.S.LT17 7180 3000 0060 6408 - AB Šiaulių bankas; 

Mob. 861202612 fax. 852820403, el. paštas info@gernesys.lt, www.gernesys.lt 

9. PROTESTO PATEIKIMO TVARKA: 

9.1 EKKL čempionate laikomasi FIBA oficialiose krepšinio taisyklėse apibrėžtų 
protesto pateikimo procedūrų. 

9.2 Komanda gali pateikti protestą, jei jos interesai galbūt buvo neigiamai paveikti:   
a) sekretoriaus, laikininko arba atakos trukmės operatoriaus klaidos (-ų), kuri (-
ios) neištaisė rungtynių teisėjai;  
b) sprendimo dėl teisės žaisti netekimo, dėl atšauktų, atidėtų, neatnaujintų arba 
nežaistų rungtynių;  
c) žaidėjų, trenerių ir kitų komandos narių registravimo tvarkos pažeidimų. 

9.3 Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi 
laikytis tokios procedūros:  
a) Rungtynėms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) minučių nuo 

jų pabaigos, komandos kapitonas (CAP) turi pranešti vyresniajam rungtynių 
teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą.  

b) Vyresnysis teisėjas privalo per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos 
informuoti EKKL koordinatorių apie priežastis/aplinkybes, lėmusias protesto 
pateikimą. 

c) Protestuojantis klubas per 1 (vieną) valandą nuo rungtynių pabaigos EKKL  
koordinatoriui turi įteikti arba atsiųsti el. paštu išsamų protesto tekstą, 
kuriame būtų nurodyti detalūs argumentai ir aplinkybės, dėl kurių yra 
protestuojamas rungtynių rezultatas.  

d) Tam, kad protestas įsigaliotų ir būtų svarstomas, kartu su šiuo raštišku 
patvirtinimu, protestuojantis klubas rungtynių vyr. teisėjui turi sumokėti 55 € 
(penkiasdešimt penkių eurų) garantinį įnašą. Jei protestas patenkinamas, 
garantinis įnašas grąžinamas. 

9.4 Sprendimą dėl protesto patenkinimo ar atmetimo priima EKKL drausmės komisija.  
9.5 EKKL drausmės komisija protestus svarsto ir sprendimus priima kaip pirmoji 

instancija, daugiausiai per 3 (tris) kalendorines dienas nuo protesto pateikimo 
dienos. 

9.6 Drausmės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

10. APDOVANOJIMAI: 

10.1 FINAL 4 komandos prizininkės (I-III vieta) apdovanojamos taurėmis ir medaliais; 
10.2 Mažosios taurės finalo dalyvės apdovanojamos medaliais, o nugalėtoja ir taure.    
10.3 Komanda, laimėjusi FINAL 4, tampa 2018/19 m. sezono EKKL čempione. Ji 

apdovanojama EKKL taure iš karto po finalinių rungtynių. 
10.4 Visos komandos – EKKL čempionato prizininkės, žaidėjai, treneriai, šių 

komandų nariai bei kitų individualių prizų laimėtojai kviečiami ir privalo 
dalyvauti EKKL čempionato uždarymo renginyje. 

10.5 Naudingiausias EKKL turo ir mėnesio žaidėjas apdovanojamas specialiu rėmėjų 
prizu.  

10.6 Naudingiausia EKKL mėnesio komanda apdovanojama specialiu rėmėjų prizu. 
10.7 Naudingiausias EKKL mėnesio žaidėjas apdovanojamas specialiu rėmėjų prizu. 
10.8 Geriausi EKKL čempionato žaidėjai apdovanojami asmeniniais prizais. EKKL 

laureatams taikomas 10.4 nuostatų punktas. 
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PRIEDAS NR.1: EKKL TAURĖS TURNYRO FORMATAS 
 

DALYVIAI: stipriausios 12 EKKL komandų po bendro reguliaraus sezono rato.  
 
FORMATAS: Aštuntfinaliai, ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir  finalas.  
 

 Taurės AŠTUNTFINALĮ praleidžia 1, 2, 3 ir 4-tą vietas po bendro rato užėmusios  
komandos. Likusios komandos papildomai varžosi dėl patekimo į taurės ketvirtfinalį 
žaidžiant vienas rungtynes komandos, užėmusios aukštesnę vietą  bendrame rate namų 
salėje. 

Aštuntfinalio poros (2019 m. vasario 9-10 d.): 

(5 vieta  – 12 vieta) = A 

(6 vieta  – 11 vieta) = B 

(7 vieta – 10 vieta) = C 

(8 vieta  – 9 vieta) = D 

 Taurės KETVIRTFINALYJE  1, 2, 3 ir 4-tą vietas po bendro EKKL rato užėmusios  
komandos, turėdamos namų aikštės pranašumą, žaidžiant vienas rungtynes, varžosi su 
A, B, C ir D porų nugalėtojais. 

Ketvirtfinalio poros (2019 m. vasario 12-13 d.): 

(1 vieta – D poros nugalėtojas) = E 

(2 vieta – C poros nugalėtojas) = F 
(3 vieta – B poros nugalėtojas) = G 

(4 vieta – A poros nugalėtojas) = H 

Ketvirtfinalių porų nugalėtojai įgyja teisę dalyvauti EKKL taurės turnyro pusfinaliuose.  
 

  Taurės PUSFINALYJE varžosi E, F, G ir H porų nugalėtojai tokia tvarka: 

E poros laimėtojas – H poros laimėtojas (Vasario 15 d. 18:30 val.) 

F poros laimėtojas – G poros laimėtojas (Vasario 15 d. 20:00 val.) 

Pusfinalių laimėtojai patenka į EKKL taurės turnyro finalą  ir Vasario 16 d. žaidžia dėl 1-os 
vietos 17 val.  

 
TVARKA: EKKL taurės varžybos vykdomos vadovaujantis ir laikantis 2018/19 m. EKKL 
čempionato nuostatų. 
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PRIEDAS NR.2: KOMANDOS PARAIŠKA 

 
 

ELEKTRĖNŲ KAIŠIADORIŲ KREPŠINIO LYGA 

2018/2019  m. sezono 
 

„KOMANDOS PAVADINIMAS“ 
 

VARDINĖ PARAIŠKA 
 

Eil. 
Nr. 

Aprangos 
Nr. 

Vardas, pavardė 
Gimimo 

data 
Ūgis Svoris Pozicija 

Už savo 
sveikatą 

atsakau pats 
(parašas) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

U16        

U16        

U16        

U16        

KOMANDOS  TRENERIS Vardas Pavardė  

KOMANDOS  VADOVAS Vardas Pavardė  

SPORTO SALĖ ADRESAS SALĖS LAIKAS 

   

 

 


