
  

 
Priedas Nr. 1. 

RKL LICENCIJOS SUTARTIS IR DEKLARACIJA APIE GARBINGĄ 
IR ATSAKINGĄ ŢAIDIMĄ REGIONŲ KREPŠINIO LYGOS (RKL) 

ORGANIZUOJAMOSE VARŢYBOSE 2022-2023 m. sezone 

      

      

      

      

     

 

1. Kaip Regionų krepšinio lygos (RKL) varžybų dalyvis (klubas), įsipareigoju laikytis konfidencialumo sąlygos ir nesidalinti informacija, 
prieinama tik klubų vadovams.  

2. Kaip Regionų krepšinio lygos (RKL) varžybų dalyvis (klubas), atsižvelgdamas į sutikimą dalyvauti RKL varžybose pareiškiu, kad 
gerbsiu garbingo žaidimo principus, švarų žaidimą ir žaidimą be smurto bei atitinkamai elgsiuosi tiek sporto, tiek ir kitose srityse. 
3. Aš pareiškiu, kad perskaičiau ir turiu visą informaciją Regionų krepšinio lygos (RKL) čempionato vykdymo nuostatus, įskaitant 
privatumo politiką, šiuo metu galiojančias FIBA vidaus taisykles (FIBA Internal Regulations) bei sutinku laikytis visų šiuose dokumentuose 
numatytų nuostatų. Ypač aš sutinku laikytis šiuo metu galiojančių FIBA vidaus taisyklių, reglamentuojančių anti-dopingo politiką ir patvirtinu, 
kad esu susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir nuobaudomis, susijusiomis su kova prieš dopingą. 
4. Klubas įsipareigoją pateikti reikiamus dopingo kontrolės testų mėginius (įskaitant testus, atliekamus FIBA, WADA, Lietuvos anti-
dopingo agentūros (LADA) ar bet kurios, FIBA įgaliotos, organizacijos, ne varžybų metu), sutikti su tokių testų rezultatais (priimti juos) ir 
laikytis laikas nuo laiko taikomų atitinkamų reglamentų. Klubas informuotas ir yra priimtina, kad nacionalinė federacija ir klubas gali perduoti 
mano asmens duomenis ir informaciją Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA), kurią pastaroji gali naudoti dopingo testų, rezultatų valdymo, 
galimų drausminių procedūrų metu.  
5. Klubas informuotas ir yra priimtina, kad galime būti filmuojami, fotografuojami, identifikuojami arba kitaip susieti su Regionų 
krepšinio lygos (RKL) varžybomis. Taip pat esame informuoti ir yra priimtina, kad klubo įvaizdis (atvaizdas, vardas, tapatybė, autografas ir 
kitos asmeninės identifikavimo charakteristikos) būtų naudojamas gaminant, parduodant, platinant, vystant, reklamuojant ar viešinant RKL ir 
(ar) jos partnerių produktus ar paslaugas, komercinius ir nekomercinius projektus. Šiais tikslais RKL ir (ar) jos įgalioti partneriai gali naudoti 
mano įvaizdį savo komunikacijoje.  
6. Įsipareigojame laikytis FIBA Etikos kodekso, Lietuvos krepšinio federacijos Etikos ir drausmės kodekso, nedalyvauti, neremti ir 
nereklamuoti lažybų veiklos, susijusios su Regionų krepšinio lygos varžybomis. Taip pat esame informuoti ir yra priimtina, kad trečiosios šalys 
gali Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) ir Regionų krepšinio lygai perduoti informaciją apie klubą ir klubo veiksmus, susijusius su 
lažybomis Regionų krepšinio lygos varžybose. Esu informuotas, jog draudimas neremti ir nereklamuoti lažybų veiklos yra netaikomas tais 
atvejais, kai RKL čempionato vykdymo nuostatuose yra reikalaujama, kad RKL dalyviai remtų ar reklamuotų RKL oficialių partnerių ir (ar) 
rėmėjų veiklą. 
7. Klubui yra žinoma ir aš sutinku, kad: 
a) Regionų krepšinio lygos varžybose dalyvauju asmeninės atsakomybės ir rizikos pagrindais ir imsiuosi visų būtinų ir leistinų priemonių, kad 
apsaugočiau klubo narius nuo įvairių rizikų varžybose. 
b)  Klubas yra atsakingas už bet kokį turtą, kurį klubo nariai atsinešą į Regionų krepšinio lygos varžybų vietas (arenas), ir, kad Regionų 
krepšinio lyga neprisiima atsakomybės už bet kokio turto praradimą ar sugadinimą. 
8. Klubas neatšaukiamai atleidžia Regionų krepšinio lygą (jos atsakingus narius, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, savanorius, 
rangovus ar atstovus) nuo bet kokios atsakomybės (tiek, kiek tai leidžia įstatymai), nuo bet kokių nuostolių, sužalojimų ar žalos, kuriuos 
klubas gali patirti dalyvavimo Regionų krepšinio lygos (RKL) varžybose laikotarpiu, atlyginimo. 
9. Sutinku, kad bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš arba susijusios su dalyvavimu RKL varžybose, ir/arba apskritai 
susijusios su RKL Nuostatais, kurie negali būti išspręsti draugiškai ir kurie lieka neišspręsti, išnaudojus visas RKL Nuostatuose numatytas 
teisėtas gynybos priemones, turi būti sprendžiami bet kuriame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus komerciniame arbitražo teisme arba 
Sporto arbitražo teisme (CAS). 
10. Man yra žinoma ir sutinku, kad mano dalyvavimas Regionų krepšinio lygos (RKL) varžybose yra sąlygojamas ir galimas tik tada, kai 
aš pasirašytinai sutiksiu su visomis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varžybose“ sąlygomis ir nuostatomis. 
11. Jeigu aš pažeisiu „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, suprantu, kad RKL sporto direktorius gali man skirti baudą. Aš suprantu, kad aš galiu 
būti nubaustas pašalinimu iš RKL varžybų. Taip pat, RKL administracija praneš apie įvykį Lietuvos Respublikos policijos departamentui prie 
VRM ir/ar bet kurioms kitoms oficialioms institucijoms (įskaitant oficialias krepšinio institucijas, tokias, kaip FIBA, Lietuvos krepšinio federacija 
WADA, CAS, atitinkamos šalies nacionalinei krepšinio federacijai ir t.t.). 
12. Jeigu klubo nariai pažeis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje dalyvauti RKL drausmės komisijos 
posėdyje ir įsipareigoju atskleisti visą teisingą informaciją. 
13. Jeigu klubo nariai pažeis „RKL Licencijos sutarties ir deklaracijos apie garbingą ir atsakingą žaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) 
organizuojamose varžybose“ sąlygas ir/ar nuostatas, įsipareigoju nesuteikti jokios informacijos ir viešų pareiškimų žiniasklaidos atstovams 
prieš tai nepasitarus su RKL administracija. 
14. Pasirašydamas žemiau, aš patvirtinu, kad perskaičiau šią „RKL Licencijos sutartį ir RKL Dalyvio deklaraciją apie garbingą ir atsakingą 
žaidimą Regionų krepšinio lygos (RKL) organizuojamose varžybose“ ir įsipareigoju laikytis šiame dokumente numatytų sąlygų ir 
įsipareigojimų. 
15. Pasirašydamas, aš sutinku, kad RKL gali naudoti mano asmeninę informaciją (el. pašto adresą ir telefono numerį) RKL veiklos 
administravimo tikslais. 
 

Klubo vadovas, pasirašymo data                                                 ______________________________________________________ 
 
Parašas                                                                                   _______________________________________________________ 
 
Regionų krepšinio lygos direktorius, parašas                                _______________________________________________________                                                        

Vardas, pavardė 

Įmonės  kodas: 

Atstovaujamas krepšinio klubas: 

El. paštas: 

Mobilaus tel. Nr.:   

 



  

 
Su sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku (pasirašo kiekvienas klubo žaidėjas, pateikiama kartu su vardine paraiška):  
 
 

Pasirašančiojo asmens vardas, 
pavardė 

Pareigos klube (ţaidėjas, 
administracijos darbuotojas) 

Parašas ir data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Klubo vadovas, pasirašymo data                                                 ______________________________________________________ 
 
Parašas                                                                                   _______________________________________________________ 
 

 
 


