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2022 M. LIETUVOS KURČIŲJŲ VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO  

NUOSTATAI 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
  1. Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionato varžybos vykdomos, siekiant populiarinti 
krepšinį kurčiųjų tarpe. 

2. Išaiškinti stipriausias vyrų krepšinio komandas ir žaidėjus. 
3. Atrinkti kandidatus į Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinę, kur dalyvaus Kurčiųjų 

žaidynėse Caxias De Sul (Brazilija).  
  

II. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS 
  Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionato varžybas organizuoja Lietuvos kurčiųjų 
sporto komitetas. Čempionatas bus vedamas 1 rato sistema kovo 5 – 6 d. Birštone.  
 
III. DALYVIAI 
  Varžybose turi teisę dalyvauti visų Lietuvos kurčiųjų klubų nariai. Komandos sudėtis 12 
žaidėjų, treneris arba/ir vadovas. Paraiškose dalyvių skaičius iki 13 žaidėjų. 
Kitų sporto šakų sportininkai, Lietuvos kurčiųjų rinktinių kandidatai gali dalyvauti Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio čempionate tik su savo kultivuojamos sporto šakos rinktinės trenerio 
leidimu. 

Preliminarias paraiškas siųsti internetu (lkskmantas@gmail.com ) iki kovo 1 dienos 
imtinai. Paraiškas su gydytojo vizomis pristatyti ne vėliau kaip varžybų dieną iki varžybų pradžios, 
nes kitu atveju sportininkui be gydytojo vizos nebus leidžiama dalyvauti varžybose. 
 
IV. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 
  Čempionatas vyks:  
Kovo 5 – 6 d. varžybos vyks ,,Sporto ir sveikatingumo centre“, Kęstučio g. 14, Birštonas. 
Varžybos vykdomos pagal galiojančias FIBA taisykles. 
 
V. KOMANDOS PRIĖMIMO TVARKA IR FINANSINIAI ATSISKAITYMAI 
 

Prieš patenkant į čempionato vykdymo vietą, bus matuojamos visų į čempionato 
vykdymo vietą patenkančių asmenų kūno temperatūra, jeigu asmuo turės temperatūros, 
tokiu atveju jis nebus įleidžiamas į čempionato vykdymo vietą ir bus imtasi visų saugumo 
reikalavimų. 

LKSK aprūpins termometru, dalyvių ir žiūrovų kūno temperatūrai nustatyti, dezinfekciniu 
skysčiu dalyviams, treneriams, komandos vadovams, teisėjams ir sekretoriatui dezinfekuoti 
rankas. 

 
1. Žaidžiama „Molten“ BG4500 kamuoliu. 
2. Išlaidas, susijusias su aikštės teisėjais, sekretoriatu, medicinos personalu, maitinimu, nakvyne, 
apdovanojimais, bazių nuoma, kelione (autobusų bilietus) apmoka LKSK. 

VI. APDOVANOJIMAS 
Komandos užėmusios I, II ir III vietas apdovanojamos taurėmis, žaidėjai, užėmę I, II ir III vietas 
apdovanojami medaliais. 
 

 
 


