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LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJOS 

2019 METŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

1. LBA VARŽYBOS 

1.1. Visos Lietuvos beisbolo asociacijos (LBA) varžybos turi būti rengiamos vadovaujantis šiais nuostatais. Šių 

 nuostatų privalo laikytis LBA nariai – sporto klubai, mokyklos, vaikų lygos ar kitos organizacijos (toliau – 

klubai), Techninės komisijos nariai, teisėjai ir visi asmenys administruojantys ir vykdantys LBA varžybas. 
1.2. Visais, šiuose nuostatuose nenumatytais varžybų ar atskirų rungtynių rengimo aspektais, sprendimus priima 

LBA  Prezidiumas. 
1.3. LBA varžybos, rengiamos kiekvienais metais yra: 

▪ Lietuvos beisbolo čempionatas (LČ) 

▪ Lietuvos jaunimo pirmenybės (L23) 

▪ Lietuvos jaunučių pirmenybės (L15) 

▪ Lietuvos berniukų pirmenybės (L12) 

1.4. LBA varžybas organizuoja LBA Techninė komisija (kol bus sudaryta LBA Techninė komisija, varžybų rengėjo 

funkcijas vykdo LBA Prezidiumas), o vietose jas rengia klubai - LBA nariai. 

2. BENDROSIOS KLUBŲ PAREIGOS 

 Klubai – varžybų rengėjai (klubų prezidentai, treneriai ir kiti atsakingi asmenys) visiškai atsako už saugias 

ir sveikas sąlygas varžybų dalyviams ir privalo užtikrinti, kad visi žaidėjai turėtų sveikatos pažymėjimus. Jeigu 

kitaip nereglamentuota atskirų varžybų rengimo taisyklėse, klubų – varžybų rengėjų bendrosios pareigos yra: 

2.1. Paruošti beisbolo aikštę pagal šių nuostatų reikalavimus, t.y. nupjauta žolė (žolės aukštis privalo ne viršyti 

kamuoliuko aukščio), pažymėtos aikštės ribos, prieš varžybas supažindinti teisėjai, komandų treneriai su aikštės 

specifinėmis taisyklėmis (ground rules). 
2.2. Išduoti rungtynių vyriausiajam teisėjui ne mažiau kaip keturis (4) nenaudotus, LBA standartus atitinkančius 

beisbolo kamuoliukus ir būti pasiruošus bet kuriuo rungtynių metu juos pakeisti naujais. 
2.3. Varžybų metu turėti vairuotojo vaistinėlę ir šaldymo priemone, užtikrinti minimalią medicininę pagalbą varžybų 

dalyviams. (suteikti pirmąją pagalbą ir iškviesti specialistus). 
2.4. Garantuoti varžybų dalyvių ir žiūrovų saugumą. LBA nebus atsakinga už jokius nelaimingus atsitikimus ar 

kriminalus įvykusius rungtynių vietoje. 
2.5. Pasitikti rungtynių teisėjus ir sudaryti jiems sąlygas atlikti savo funkcijas. 
2.6. Paskirti kvalifikuotą sekretorių vesti rungtynių protokolą. 
2.7. Pasirūpinti rungtynių viešu paskebimu. 
2.8. Iš karto po rungtynių informuoti Varžybų direktorių apie rungtynių rezultatą ir per 48 val. išsiųsti jam rungtynių 

protokolą. 
2.9.  LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS (priimtas 2018 m. spalio 18 d.) Nr. XIII-1540 13 ir 14 straipsniai. 
2.9.1. Beisbolo pratybas lankantys ir  beisbolo varžybose dalyvaujantys nepilnamečiai sportininkai 

privalo periodiškai tikrintis sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir turėti galiojantį sveikatos  

pažymėjimą, kurį pateikia treneriai LBA Techninei komisijai arba varžybų vyr. Teisėjui pries rungtynes. 
2.9.2. Pilnamečiui Asmeniui bali būti leidžiama dalyvauti beisbolo pratybose, beisbolo varžybose tik tuo 

atveju,  kai jis raštu (įskaitant elektroninį būdą) deklaruoja, kad prisiima atsakomybę už sveikatos 

būklę dalyvaujant beisbolo pratybose ir beisbolo varžybose ir pateikia LBA Techninei komisijai arba 

varžybų  vyr. Teisėjui pries rungtynes. 
                                2.9.3. Sporto pratybų ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti pratybose ir varžybose 
                                asmenims, kurie nustatytu  laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. 

2.9.4. Žaidėjui, neturinčiam galiojančio sveikatos pažymėjimo, žaisti draudžiama” 

2.9.5. Nepilnametis žaidėjas, nepateikęs galiojančio sveikatos pažymėjimo ar suaugęs žaidėjas, 

nepateikęs  rašytinės deklaracijos už atsakomybės prisiėmimą dėl savo sveikatos, nebus registruojami 

Iscore programėlėje ir negalės dalyvauti rungtynėse. 

2.9.6. U-12 ir U-15 amžiaus grupės užsienio šalių žaidėjai, norintys dalyvauti LČ varžybose, turi 

pateikti galiojančius sveikatos pažymėjimus, išduotus atitinkamų tos šalies įstaigų. 

                               Komandoms, nesilaikant 2 skyriuje nurodytų reikalavimų, skiriamos baudos: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda;   

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 
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3. FINANSINIAI KLUBŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 Jeigu kitaip nereglamentuota atskirų varžybų rengimo taisyklėse, klubų – rungtynių rengėjų finansiniai 

 įsipareigojimai yra: 
3.1. Apmokėti visas išlaidas, susijusias su rungtynių aikštės įrengimu, nuoma ir priežiūra. 
3.2. Pagal galimybes skelbti rungtynių datą ir laiką klubų internetinėse svetainėse, Facebook© paskyrose 

ar vietinėje spaudoje. 

4. KLUBŲ, DALYVAUJANČIŲ LBA VARŽYBOSE PAREIGOS 

 Jeigu kitaip nereglamentuota atskirų varžybų rengimo taisyklėse, klubų, dalyvaujančių LBA varžybose 

pareigos  yra: 

4.1. Iki vasario 15 d. pateikti paraiškas dalyvauti varžybose. 
4.2. Iki kovo 01 d.  pateikti vardinį žaidėjų sąrašą. 
4.3. Iki balandžio 15 d. pateikti nepilnamečių sportininkų galiojančias sveikatos pažymas ir suaugusių  

rašytines deklaracijas už atsakomybės prisiėmimą dėl savo sveikatos. 
4.4. Komandoms, nesilaikant 4.1, 4.2, 4.3 punktuose nurodytų reikalavimų, skiriamos baudos: 

• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

4.5. Iki čempionato pradžios sumokėti varžybų dalyvio mokestį ir visus kitus mokesčius, patvirtintus 

atitinkamoms varžyboms (jeigu tokie yra). 
4.6. Savo sąskaita atvykti į rungtynių vietą. 
4.7. Esant būtinybei, su savimi atsivežti vieną, Varžybų direktoriaus paskirtą teisėją iš Techninės 

komisijos patvirtinto teisėjų sąrašo. Teisėjo kelionės išlaidas apmoka jį atsivežantis klubas. 

5. OFICIALŪS ASMENYS 

Techninė komisija 

5.1. Techninę komisiją vieneriems metams skiria LBA Prezidiumas. 
5.2. Techninės komisijos funkcijos yra: 

  5.2.1. prieš kiekvieną naują Lietuvos beisbolo čempionatą skirti Varžybų direktorių visoms 

  amžiaus grupėms, dalyvaujančioms čempionate; 
  5.2.2. prižiūrėti, kad visose LBA varžybose būtų laikomasi šių nuostatų; 
  5.2.3. tvirtinti LBA varžybų sistemą ir tvarkaraščius, jų pakeitimus ir sistemą; 
  5.2.4. tvirtinti komandų paraiškas varžyboms; 
  5.2.5. svarstyti komandų protestus; 
  5.2.6. šių nuostatų patvirtintuose rėmuose skirti nuobaudas žaidėjams, treneriams ir 

  teisėjams; 
  5.2.7. spręsti kitus su varžybų rengimu susijusius klausimus; 
  5.2.8. teikti siūlymus LBA Prezidiumui dėl LBA varžybų nuostatų keitimo ir papildymo. 

Varžybų direktorius 

 

 Techninė komisija skiria Varžybų direktorių. 

5.3. Varžybų direktorius: 
 5.3.1. teikia tvirtinimui atitinkamų varžybų tvarkaraščius Techninei komisijai; 

  5.3.2. skiria teisėjus visoms Lietuvos beisbolo čempionato rungtynėms (visų amžiaus 

  grupių); 
  5.3.3. nustato atidėtų rungtynių vietą ir laiką; 
  5.3.4. atsako už varžybų protokolų suvedimą; 
  5.3.5. kontroliuoja, kaip klubai laikosi šiuose nuostatuose numatytų savo pareigų; 
  5.3.6. pasibaigus varžyboms, per vieną mėnesį pateikia Techninei komisijai visą varžybų 

  dokumentaciją. 
  5.3.7. Raštu informuoja Techninę komisiją apie pažeidimus varžybų metu, apie 
                                    neįvykusias varžybas, apie neatvykusias komandas į varžybas be pateisinamos priežasties,  

                                                   apie neatvykusius paskirtus teisėjus ar protokoluotojus į varžybas be pateisinamos 

                                                   priežasties. 

Teisėjai 

5.4. Techninė komisija sudaro ir tvirtina teisėjų sąrašus prieš kiekvieną LBA čempionatą. 
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5.4.1. Visoms Lietuvos beisbolo čempionato rungtynėms (visų amžiaus grupių) teisėjus skiria 

Varžybų direktorius. 
5.4.2. Varžybų direktoriaus paskyrimai teisėjams yra privalomi. 
5.4.3. LBA rungtynėms teisėjauti skiriami du teisėjai; 
5.4.4. Į varžybas teisėjai vyksta kartu su savo miesto komandomis. Teisėjų kelionės išlaidas 

apmoka juos atsivežantis klubas. 
5.4.5. LBA rungtynėms paprastai teisėjauja du teisėjai. 
5.4.6. Po rungtynių sekretorius užpildo rungtynių protokolą. Jame pasirašo abu teisėjai ir 

rungtynių sekretorius. Jei rungtynėse buvo skirtos disciplinarinės nuobaudos, jas skyręs teisėjas 

prie rungtynių protokolo prideda išsamų nuobaudos skyrimo aplinkybių paaiškinimą. Taip pat 

įrašo pastabas dėl aikštės parengimo, varžybų pradžios laiko, aprangų tvarkingumo ir vienodu 

kamuoliukų pateikimo. 
  5.4.7. Lietuvos Beisbolo čempionato vyrų, jaunimo, jaunučių ir berniukų įvykusių varžybų    

rezultatus, Varžybų direktoriui, praneša šeimininkų komandos atstovas, po žaistų rungtynių, per 

24 valandas. 

       Rungtynių sekretoriai 

 

5.5. Klubai, rengiantys rungtynes, turi teikti didelę reikšmę kvalifikuotam ir vieningam rungtynių 

statistikos kaupimui, laikantis CEB (WBSF), KKSD ir LTOK patvirtintų rungtynių protokolavimo 

sistemos. 
5.6. Kiekvienoms Lietuvos čempionato rungtynėms šeimininkų klubas privalo paskirti rungtynių 

sekretorių, turintį teisę protokoluoti atitinkamų LBA varžybų rungtynes. To nepadarius, klubas 

baudžiamas 30,00 eurų bauda. 
5.7. Pasibaigus rungtynėms, sekretorius privalo suvesti žaidėjų ir komandų statistinius rezultatus 

(statistines lenteles) iš planšetinio kompiuterio į atitinkamą internetinę svetainę. Jei rungtynių 

protokolai buvo vedami  popieriniuose protokoluose (dėl techninių kliūčių nesant galimybei vesti į 

planšetinį kompiuterį), tuomet po rungtynių jie turi būti perduoti klubui. Šeimininkų klubas per 48 

valandas privalo išsiųsti juos Varžybų direktoriui. To nepadarius, klubas baudžiamas 30,00 eurų bauda. 
 

6.  KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS 

6.1. Kiekvienais metais iki vasario 15 d. klubai privalo užregistruoti savo komandas LBA varžyboms. 

Raštiškas prašymas pateikiamas LBA Techninei komisijai. Pateikiamas popierinis variantas, o nesant 

galimybei pateikti popierinio varianto iki numatyto termino, teikiamas skenuotas prašymas, kuris 

siunčiamas elektroninių paštu info@beisbolas.lt. Originalus prašymas per 14 dienų pateikiamas 

Techninnei komisijai. Klubai, užregistravę savo komandas vėliau negu vasario 15 d., baudžiami 

pinigine bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda.i 

6.2. Iki kovo 01 d. Varžybų direktoriui pateikiamos komandų vardinės paraiškos su klubo kontaktiniais 

duomenimis, siunčiant informaciją elektroniniu paštu info@beisbolas.lt. 
6.3. Kiekvieną komandą gali sudaryti ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 40 žaidėjų. 
6.4. Klubai, atsiuntę komandų vardines paraiškas vėliau negu kovo 01 d., baudžiami pinigine bauda: 

• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

6.5. Klubui iki nustatytos datos nesumokėjus startinio mokesčio (jeigu toks yra), baudžiami pinigine 

bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

 

6.6. Čempionatui prasidėjus, leidžiama papildomai registruoti naujus žaidėjus. Paraišką registruoti 

naują žaidėją klubas privalo pateikti Varžybų direktoriui vėliausiai prieš 3 (tris) dienas iki pirmųjų 

rungtynių, kuriose šis žaidėjas ruošiasi žaisti. Nauji žaidėjai registruojami taip pat laikantis šiuose 

nuostatuose reglamentuotų žaidėjų perėjimų taisyklių bei atitinkamoms varžybos taikomų apribojimų. 
6.7. Žaidėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek jam metų sueis kalendoriniais varžybų metais. 

mailto:info@beisbolas.lt
mailto:info@beisbolas.lt
mailto:info@beisbolas.lt
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6.8. Rungtynių metu komandos žaidėjai privalo vilkėti vienodą aprangą (marškinėlius) su žaidėjo 

numeriu ir vienodas komandos kepuraites. Keliems žaidėjams draudžiama vilkėti aprangą su tuo pačiu 

numeriu, taip pat keistis marškinėliais tų pačių rungtynių metu. 
6.9. Šeimininkų komanda paprastai vilki baltą (šviesią) aprangą, svečių komanda – tamsesnės spalvos. 

Ši taisyklė besąlygiškai galioja, jei tarp komandų iškyla ginčų dėl aprangos panašumo. 

7. PROTESTAI 

7.1. Visus protestus dėl rungtynių organizacinių pažeidimų, žaidėjų legalumo ir teisėjų veiksmų 

sprendžia LBA Techninė komisija vadovaudamasi Oficialiomis praėjusių metų beisbolo taisyklėmis ir 

šiais nuostatais. 
7.2. Protestą dėl beisbolo taisyklių taikymo ar interpretavimo komandos vyriausias treneris turi 

pareikšti  rungtynių vyriausiam teisėjui iš karto po protestuojamo sprendimo priėmimo ir iki žaidimo 

atnaujinimo. Vyriausias teisėjas privalo skelbti pertrauką, pasitarti su aikštės teisėju(-ais) ir priimti 

galutinį sprendimą. 
7.3. Protestas LBA Techninei komisijai turi būti paduotas raštiškai, pasirašytas įgaliotų klubo asmenų, 

ne vėliau kaip per 24 valandas po protestuojamo įvykio, kartu su 50,00 eurų užstatu (grynais ar 

pavedimu). Užstatas negrąžinamas, jeigu protestas nėra patenkinamas. Piniginis užstatas už teikiamą 

protestą negali būti nuskaičiuojamas iš klubų paramos lėšų, numatytų klubams po Lietuvos beisbolo 

čempionato pabaigos. 

8. PAŠALINIMAI IR NUOBAUDOS 

8.1. Žaidėjas, treneris ar komandos techninio personalo narys, pašalintas iš aikštės, automatiškai 

nušalinamas nuo dalyvavimo kitose vieneriose rungtynėse ir privalo sumokėti 50,00 EUR baudą į 

LBA sąskaitą, kol nesumokėta bauda žaisti žaidėjas, vadovauti treneris negali.  Pašalinimas iš aikštės 

reiškia, kad asmuo iki rungtynių pabaigos neturi teisės likti ant komandos atsarginių suolelio, taip pat 

stebėti rungtynes iš žiūrovams skirtų vietų. 
8.2. Jeigu žaidėjas, treneris ar komandos techninio personalo narys pašalinamas iš aikštės antrą kartą 

to paties  varžybų sezono metu, LBA Prezidiumo nutarimu, toks asmuo gali būti papildomai 

diskvalifikuotas iki penkerių rungtynių. 
8.3. Jeigu asmuo pašalinamas iš aikštės dėl fizinės jėgos panaudojimo prieš kitus žaidėjus, trenerius, 

teisėjus,  techninį personalą ar žiūrovus, LBA Prezidiumo nutarimu, toks asmuo gali būti papildomai 

diskvalifikuotas: 
8.3.1 už pirmą pažeidimą per vieną varžybų sezoną – iki dešimties rungtynių; 
8.3.2. už antrą pažeidimą per vieną varžybų sezoną – iki varžybų sezono pabaigos; 
8.3.3. už trečią pažeidimą  – iki karjeros pabaigos. 

8.4. Jeigu klubas nevykdo bendrųjų ar finansinių įsipareigojimų, kiekvienas toks atvejis turi būti 

apsvarstytas LBA Prezidiume, kuris gali skirti šias nuobaudas: 
8.4.1. įspėjimą; 
8.4.2. piniginę baudą nuo 50,00 eurų iki 200,00 eurų; 
8.4.3. suspenduoti klubo rungtynių aikštę vienerioms ar daugiau rungtynių; 
8.4.4. pašalinti komandą iš varžybų. 
8.4.5. Esant nepalankioms oro sąlygoms ar komandų treneriams sutarus, galimas 

numatytų tvarkaraštyje varžybų perkėlimas, suderinus su Varžybų direktoriumi. Už 

pakartotinį, kartą jau perkeltų varžybų perkėlimą, prašanti komanda turi sumokėti 50,00 

eurų mokestį į LBA sąskaitą. Už pakartotinį, jau 2 (du) kartus perkeltų varžybų perkėlimą, 

prašanti komanda turi sumokėti 200,00 eurų mokestį į LBA sąskaitą. Mokestis už 

pertkeliamas varžybas negali būti nuskaičiuojamas iš klubų paramos lėšų, numatytų 

klubams po Lietuvos beisbolo čempionato pabaigos. 

9. APDOVANOJIMAI 

9.1. Kiekvienų varžybų laimėtojai ir prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami komandiniais prizais ir 

diplomais, o tų komandų žaidėjai atitinkamai aukso, sidabro ar bronzos medaliais ir diplomais. 
9.2. Asmeniniais prizais apdovanojami po vieną geriausią žaidėją kiekvienoje iš šių kategorijų: 

         9.2.1. geriausias mušėjas; 
                                  9.2.2. metikas, turintis geriausią ERA vidurkį; 
         9.2.3. metikas, turintis geriausią laimėtų-pralaimėtų rungtynių vidurkį; 
           9.2.4. mušėjas, turintis geriausią RBI vidurkį; 
         9.2.5. mušėjas, atmušęs daugiausia home run; 
         9.2.6. žaidėjas, pavogęs daugiausia bazių; 
         9.2.7. žaidėjas, pelnęs daugiausia taškų; 
         9.2.8. geriausias gynėjas; 
         9.2.9. vertingiausias žaidėjas (MVP). 
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9.3. Asmeninias prizais apdovanojami geriausi visų amžiaus grupių žaidėjai. Jie renkami pagal 

oficialiai patvirtintą statistiką, kurią veda apmokyti asmenys. Jei tokios statistikos nėra, geriausiųjų 

rinkimai vyksta: pradžioje kiekvienos amžiaus grupės komandos atsiunčia tris pretendentus į 

geriausiųjų rinkumus. Tada, paskelbus šį sąrašą, visoms tos amžiaus grupės komandoms yra renkami 

geriausieji. Komanda išrenka tris geriausius iš kitų komandų. Tokiu atveju savos komandos trys 

geriausieji eilės tvarka gauna 3, 2 ir 1 taškus. Tiek pat gauna ir trys išrinkti kitų klubų žaidėjai. Jei 

komanda neatsiunčia išrinktų trijų geriausių iš kitų klubų tai  jos žaidėjai taškų negauna. 
9.4. Berniukų varžybose asmeniniai apdovanojimai už geresnį žaidimą ar įgūdžius yra draudžiami. 
 

10. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Beisbolo aikštė 

 

10.1. Visos LBA varžyboms naudojamos beisbolo aikštės turi atitikti šių nuostatų 10.3 punkte 

numatytus reikalavimus. Rungtynių vyriausias teisėjas prieš rungtynes privalo patikrinti ar aikštė 

atitinka visus reikalavimus. Esant trūkumų, teisėjas nurodo šeimininkų komandos vyriausiam treneriui 

juos pašalinti. 
10.2. Jeigu per 30 min. nuo teisėjo nurodymų pateikimo šeimininkų klubas nepradeda šalinti teisėjo 

nurodytų trūkumų, šeimininkų klubo komandai įskaitomas pralaimėjimas. Rungtynių neleidžiama 

pradėti, kol nepašalinti visi aikštės neatitikimai šių nuostatų reikalavimams. Vyr. teisėjas privalo įrašyti 

į rungtynių protokolą pastabas apie visus beisbolo aikštės trūkumus, kuriuos jis nurodė klubui pašalinti 

ir klubo veiksmus juos šalinant. 
10.3. Kiekviena beisbolo aikštė turi atitikti šiuos reikalavimus: 

     10.3.1. atstumas nuo namų bazės iki home run ribos ne mažiau kaip 40m; 
     10.3.2. pažymėtos abi užribio linijos nuo namų bazės iki home run ribos; 
     10.3.3. home run ribą žymi užribio linijų pabaigoje įtvirtinti ryškios spalvos 2 metrų ar 

     ilgesni stulpai; 
     10.3.4. bazių pagalvėlės šviesios spalvos, įtvirtintos į žemę. Bazės vieta pažymėta taip, 

      kad, jai pasislinkus, nesunkiai būtų galima atstatyti bazę į vietą; 
     10.3.5. beisbolo taisyklėse numatytu atstumu pastatyta galinė užtvara už „namų bazės“ 

      kamuoliukams stabdyti; 
     10.3.6. aikštės gruntas, įskaitant mušėjo ir gaudytojo sektorius bei metiko „kalnelį“ 

      išlygintas ir tvirtas; 
     10.3.7. atsarginių sektoriuje įrengta pakankamai sėdimų vietų. 
     10.3.8. Klubams, kiekvienoms varžyboms, privaloma savo aikštėje įrengti mobilią 

      rungtynių rezultato skelbimo lentą (tablo), kurioje būtų nurodomas rungtynių rezultatas. 

      Rezultatų skelbimo lentoje (tablo) turi būti nurodyta koks rezultatas priklauso  

      šeimininkų, o koks svečių komandoms.   
     10.3.9. Už tablo neįrengimą, už kiekvienas rungtynes, baudžiami pinigine bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

             10.3.10. Kiekvienas klubas, kurio aikštė bus naudojama LBA varžyboms privalo pateikti 

tvirtinti Techninei komisijai specifines aikštės taisykles (ground rules). Patvirtintos taisyklės 

išsiuntinėjamos visiems klubams ir yra privalomos visose LBA rungtynėse toje aikštėje. Teisėjai 

per pasitarimą su treneriais prieš rungtynes turi papildomai aptarti specifines aikštės taisykles. 

Apšilimas 

 

                          10.4. Jeigu aikštė yra laisva likus 2 valandoms iki tvarkaraštyje numatytos rungtynių pradžios, komandos 

apšyla tokia tvarka: 
     10.4.1. 25 min. šeimininkų mušimo apšilimas; 
     10.4.2. 25 min. svečių mušimo apšilimas; 
     10.4.3. 10 min. šeimininkų kvadrato apšilimas;  

     10.4.4. 10 min. svečių kvadrato apšilimas; 
     10.4.5. 10 min. aikštės paruošiamieji darbai bei teisėjų ir trenerių pasitarimas. 
 10.5. Jeigu prieš numatytas rungtynes aikštėje žaidžiamos kitos rungtynės, kurios baigiasi likus mažiau 

 kaip dviems valandoms iki rungtynių pradžios, tai laikas, skirtas mušimo apšilimui, vienodai padalinamas 

 tarp šeimininkų ir svečių komandų. Jeigu lieka mažiau kaip viena valanda iki rungtynių pradžios, mušimo 

 apšilimas rungtynių aikštėje nevykdomas. 
 10.6. Mušimo apšilimas gali būti organizuotas kitoje, ne rungtynių aikštėje. Apšilimo tvarka lieka tokia pati 

 kaip ir rungtynių aikštėje. Kvadrato apšilimas vyksta rungtynių aikštėje. 
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Varžybų formulės 

 

     10.7. Visos Lietuvos beisbolo čempionato varžybų rengimo formulės nustatomos pagal užsiregistravusių 

 komandų skaičių ir tvirtina LBA Techninė komisija. 
     10.8. LBA Techninė komisija parengia ir patvirtina visų LBA varžybų rengimo formulę ir tvarkaraščius.    

Ruošiant tvarkaraščius, darbinės grupės darbe turi teisę dalyvauti suinteresuotų klubų atstovai, tačiau Techninės 

komisijos sprendimas dėl tvarkaraščio yra galutinis ir privalomas visiems klubams. 
     10.9. LBA varžybų sezonas paprastai prasideda priešpaskutinį balandžio savaitgalį ir baigiasi spalio mėnesio 

viduryje. Lietuvos vyrų 1 (pirmas) ratas paprastai prasideda priešpaskutinį balandžio savaitgalį ir baigiasi 

birželio mėnesio pabaigoje – liepos pradžioje. 2 (antras) ratas paprastai prasideda pirmą rugsėjo pirmą savaitgalį 

ir baigiasi spalio mėnesio pabaigoje. Jaunių sezonas paprastai prasideda  priešpaskutinį balandžio 

savaitgalį ir baigiasi birželio mėnesio paskutinį savaitgalį. Jaunučių ir berniukų pirmenybių 1 (pirmas) ratas  

paprastai prasideda priešpaskutinį balandžio savaitgalį ir baigiasi birželio mėnesio pabaigoje, 2 (antras)  ratas  

paprastai prasideda paskutinį rugpjūčio savaitgalį ir baigiasi rugsėjo mėnesio pabaigoje. 
     10.10. Oficialus varžybų tvarkaraštis laikomas tas, kuris patvirtintas LBA Prezidiumo, pasirašytas LBA 

Prezidento ir paskelbtas www.beisbolas.lt interneto svetainėje. 
     10.11. Pakeitimai tvarkaraščiuose leidžiami tik išimtinais atvejais, pateikiant prašymą raštu LBA Techninei 

komisijai ir Varžybų direktoriui, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki rungtynių datos. 
     10.12. Komandai, neatvykus ar nesusirinkus į varžybas pirmą kartą (išskyrus atvejį kai tai yra dvi sugretintos  

doubleheader varžybos) baudžiama pinigine bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

     10.13. Komandai, neatvykus ar nesusirinkus į varžybas antrą kartą  (išskyrus atvejį kai tai yra dvi 

 sugretintos doubleheader varžybos), neskirti jokių lėšų už įvykusį Lietuvos beisbolo čempionatą ir 

 pašalinti  iš tolimesnių LČ varžybų, anuliuojant ankstesnius rezultatus. 

Komandų vietų nustatymas 

 

  10.14. Visose LBA varžybose už pergalę komandai skiriami du taškai, už pralaimėjimą – vienas, už 

  neatvykimą į rungtynes be pateisinamos priežąsties arba diskvalifikaciją – nulis taškų. 
 10.15. Komandos už šių taisyklių pažeidimą baudžiamos pinigine bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

  10.16. Dviems ar daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, aukštesnę vietą užima komanda, kuri 

  pirmumo tvarka: 
   10.16.1. laimėjo daugiau rungtynių; 
   10.16.2. laimėjo daugiau rungtynių tarpusavio susitikimuose; 
   10.16.3. turi mažesnį praleistų taškų ir gynyboje žaistų kėlinių santykį tarpusavio 

   rungtynėse; 
   10.16.4. turi mažesnį praleistų taškų ir gynyboje žaistų kėlinių santykį visose rungtynėse; 
   10.16.5. turi mažesnį ERA koeficientą tarpusavio rungtynėse; 
   10.16.6. turi mažesnį ERA koeficientą per visas rungtynes; 
   10.16.7. turi geresnį mušimo vidurkį tarpusavio rungtynėse; 
   10.16.8. turi geresnį mušimo vidurkį per visas rungtynes; 
   10.16.9. aukštesnė vieta nustatoma burtų keliu. Burtų traukimo būdą, laiką ir vietą nustato 

   LBA Techninė komisija. 
  10.17. Kai vietų nustatymui prireikia c), d), e), f), g) ir h) punktų, atrinkus aukščiausią arba žemiausią 

  komandą, kitos komandos vis tiek turi vienodus rodiklius, tai vietų nustatymas tarp likusių komandų vėl 

  pradedamas nuo b) punkto. 

Startinis žaidėjų sąrašas 

 

 10.18. Komandų treneriai privalo pateikti rungtynių sekretoriui startinį žaidėjų sąrašą, surašytą ant 

 popieriaus (line up). Lineup‘as pateikiamas 3 (trim) egzemplioriais – pirmas varžybų Vyr.teisėjui, 

 antras - svečių  komandai, trečias - sekretoriui. Startiniame sąraše privalo būti (ne mažiau kaip 15 

 žaidėjų). Startinis žaidėjų sąrašas pateikiamas likus iki rungtynių pradžios 20 minučių. Sąraše  turi būti 

 žaidėjo vardo pirma raidė, pavardė, numeris ir aikštės pozicija. Šie sąrašai naudojami protokolo 

 paruošimui rungtynėms. Oficialus startinis žaidėjų sąrašas pateikiamas rungtynių vyr. teisėjui per 

http://www.beisbolas.lt/
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 teisėjų ir trenerių pasitarimą prie namų bazės. Komandų treneriai privalo informuoti rungtynių sekretorių, 

 jei buvo padaryti pakeitimai startiniame žaidėjų sąraše iki rungtynių pradžios. 

 10.19. Nepateikus startinio žaidėjų sąrašo, komandai skiriama 20,00 eurų piniginė bauda, nepriklausomai 

 nuo amžiaus grupės: 

Diskvalifikacijos 

 

  10.20. Rungtynių, kuriose viena komanda yra diskvalifikuojama, rezultatas laikomas 9:0 arba 7:0 (berniukų 

  ir jaunučių varžybose). Jeigu rungtynės buvo nutrauktos, individuali žaidėjų statistika  

  (išskyrus laimėjęs/pralaimėjęs metikas) įskaitoma. 

 10.21. Už komandos diskvalifikaciją skiriama piniginė bauda: 
• Vyrams – 100,00 eurų bauda; 

• Jaunimui – 50,00 eurų bauda; 

• Jaunučiams – 40,00 eurų bauda; 

• Vaikams – 30,00 eurų bauda. 

11. ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

  11.1. LBA varžybose žaidžiama pagal Oficialias beisbolo taisykles, patvirtintas vieneriais metais anksčiau, 

  negu rengiamos varžybos ir šiuose nuostatuose surašytas taisykles. 

Pavaduojantis mušėjas (Designated hitter) 

 

  11.2. Taisyklė 6.10 – Pavaduojantis mušėjas galioja tik vyrų varžybose. 

Beisbolo lazdos 

 

  11.3. Visose LBA varžybose leidžiama naudoti beisbolo taisykles atitinkančias aliumines lazdas. Nuo 

  2018-tų metų Lietuvos aukščiausios lygos komandos, jaunimas ir jauniai privalo naudoti tik medines arba 
                          kompozitines lazdas, įtrauktas į tais metais galiojantį CEB leidžiamų beisbolo lazdų sąrašą. 

Kėlinių skaičius 

 

  11.4. Jaunučių ir berniukų rungtynės susideda iš septynių (7) kėlinių. 

Taškų skirtumo taisyklė 

 

  11.5. Jeigu vyrų ir jaunių rungtynėse po septynių (7) kėlinių, pirmaujant svečių komandai arba po šešių su 

  puse (6,5) kėlinių pirmaujant šeimininkų komandai rungtynių rezultatas skiriasi dešimt (10) ar daugiau 

  taškų, rungtynės laikomos baigtomis. 
  11.6. Jeigu jaunių rungtynėse po penkių (5) kėlinių, pirmaujant svečių komandai arba po keturių su puse 

  (4,5) kėlinių pirmaujant šeimininkų komandai rungtynių rezultatas skiriasi dvidešimt (20) ar daugiau taškų, 

rungtynės laikomos baigtomis. 
  11.7. Jeigu jaunučių ir berniukų rungtynėse po penkių (5) kėlinių, pirmaujant svečių komandai arba po 

  keturių su puse (4,5) kėlinių pirmaujant šeimininkų komandai rungtynių rezultatas skiriasi dešimt 

  (10) ar daugiau  taškų, rungtynės laikomos baigtomis. 

Atsarginių sektorius 

  11.8. Šeimininkų komandos atsarginių sektorius yra ties 3-ia baze, svečių – ties 1-a baze. 
  11.9. Visi komandos žaidėjai, treneriai, techninis personalas privalo būti atsarginių sektoriuje, kol 

  nedalyvauja žaidime. 

Atidėtos rungtynės 

  11.10. Esant blogoms oro sąlygoms (ilgalaikis, merkiantis lietus, labai stiprus vėjas ir pan.), šeimininkų 

  komandos vyr. treneris privalo apie tai pranešti svečių komandai ir teisėjams rungtynių dienos ryte ir 

  aptarti galimybes žaisti rungtynes. Jei šeimininkų komanda neįspėja svečių apie blogas oro sąlygas, ir jiems 

  atvykus rungtynės nebus sužaistos, šeimininkų klubas, LBA Prezidiumo nutarimu, gali būti pripažintas 

  atsakingu už svečių komandos kelionės išlaidas. Jeigu į tokias rungtynes atvyksta neįspėtas teisėjas, jis turi 

  teisę gauti iš šeimininkų klubo toms rungtynėms numatytą užmokestį. 
  11.11. Visos rungtynės, nutrauktos dėl tamsos, neatsižvelgiant ar jos buvo sužaistos iki įskaitinės ribos 

  (regulation game) ar ne, laikomos atidėtomis nuo jų nutraukimo momento. 
  11.12. Jeigu rungtynės nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų, turi būti įvertinta: 
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   11.12.1. ar rungtynės pasiekė įskaitinę ribą. Bet kurios rungtynės nutrauktos iki jų 

   įskaitinės ribos turi    būti peržaistos nuo pradžių; 
   11.12.2. jei rungtynės nutrauktos pasiekus įskaitinę ribą, reikia įvertinti ar svečių komanda 

   nebaigtame   kėlinyje išlygino arba persvėrė rungtynių rezultatą savo naudai, o šeimininkai 

   nebeturėjo galimybės užbaigti savo puolimo puskėlinį. Šiuo atveju rungtynės laikomos 

   atidėtomis nuo jų nutraukimo momento; 
   11.12.3. jei, rungtynėse, kuriose įskaitinė riba buvo pasiekta, ir nebaigtame kėlinyje svečių 

   komanda nepasivijo šeimininkų arba svečiai pirmavo ir iki nebaigto kėlinio, rungtynės 

   laikomos baigtomis tokiu rezultatu, koks buvo sužaidus visiškai užbaigtus kėlinius. 
   11.13. Atidėtų rungtynių datą ir laiką nustato Varžybų direktorius tokia tvarka: 
   11.13.1. jei atitinkamamo varžybų etapo tvarkaraštyje nebenumatyta daugiau tų komandų 

   susitikimų, rungtynės, suderinus su komandų vyr. treneriais, suplanuojamos iki kito 

   varžybų etapo pradžios. 
   11.13.2. jei abi komandos turi laisvą žaidimo dieną iki atitinkamo varžybų etapo pabaigos, 

   rungtynės suplanuojamos tai dienai toje aikštėje, kurioje jos įprastai ir turėjo įvykti; 
   11.13.3. jei laisvos žaidimo dienos iki atitinkamo varžybų etapo pabaigos nėra, atidėtos 

   rungtynės bus pirmosios iš sugretintų rungtynių žaidžiamų per eilinį kitą tvarkaraštyje 

   numatytą tų pačių komandų susitikimą; 

Sugretintos rungtynės (Double-headers) 
 

  11.14. Sugretintos rungtynės susideda iš dviejų rungtynių po devynis (9) kėlinius. Jaunučių ir berniukų – 

  po septynis (7) kėlinius. 
  11.15. Pertrauka tarp rungtynių neturi viršyti 30 min. 

Žaidimo pagreitinimo taisyklės 

 

  11.16. LBA varžybose galioja CEB varžybų nuostatuose numatytos žaidimo pagreitinimo taisyklės. 

Apsauginis inventorius 

 

  11.17. Visose LBA varžybose yra privalomi abejas ausis dengiantys mušėjų/bėgikų šalmai. 
  11.18. Visose LBA varžybose gaudytojai privalo būti užsidėję apsauginį šalmą, krūtinės ir kojų apsaugas, 

        klyno kriauklę ir kaukę ar šalmą su grotomis žaidimo bei apšilimo metu. 

12. ŽAIDĖJŲ PERĖJIMAI (TRANSFERAI) 

  12.1. Žaidėjas, įtrauktas į kurios nors klubo komandos paraišką, gali pereiti žaisti į kitą klubą tik gavęs 

         ankstesnio klubo Paleidžiamąjį raštą. Šio rašto kopiją, kartu su paraiška registruoti naują žaidėją ir 

           sumokėto mokesčio kvitu klubas pateikia LBA Techninei komisijai. 
  12.2. Žaidėjas turi teisę apskųsti LBA Prezidiumui klubą, jei šis dėl kokių nors priežąsčių neišduoda jam 

           Paleidžiamojo rašto. LBA Prezidiumo sprendimas bus galutinis. 
  12.3. Žaidėjams, perėjusiems į kitą komandą, to paties varžybų sezono metu nebeleidžiama grįžti į 

            ankstesnę komandą. 
  12.4. Žaidėjui, neturinčiam Lietuvos pilietybės ir atvykusiam žaisti už vieną kurią nors Lietuvos 
         čempionato komandą, bus leidžiama žaisti atkrintamąsias rungtynes tik, jeigu jis žaidė 25 proc. Lietuvos 

         čempionato rungtynių. Žaistomis rungtynėmis šių taisyklių tikslu laikomos rungtynės, kuriose žaidėjas  

                          turėjo bent vieną bandymą mušti arba žaidė gynyboje, kai jo komanda padarė nors vieną autą. Komandai  

                          neatvykus į varžybas, visiems užsiregistravusiems žaidėjams ik tos dienos yra užskaitomos rungtynės, kaip 

                          sužaistos. 
  12.5.   Lietuvos beisbolo čempionatuose gali žaisti neribotas Europos Sąjungos šalių žaidėjų skaičius. 
  12.6.  Lietuvos beisbolo čempionatuose gali būti registruoti tik 3 užsieniečiai. 
  12.7.  Lietuvos čempionatuose vienu metu aikštėje gali žaisti ne daugiau kaip 2 užsieniečiai. 
  12.8.  2019-ųjų metų Lietuvos čempionate po birželio 21 d. jokie žaidėjų perėjimai iš vienos komandos į 

  kitą, neleidžiami. 
 

13. LIETUVOS BEISBOLO ČEMPIONATAS – ATVIRAS (LČ) 

Laikotarpis 

 

  13.1. Lietuvos beisbolo čempionatas prasideda priešpaskutinį balandžio savaitgalį ir baigiasi superfinalo 

           rungtynėmis rugsėjo - spalio mėnesyje. 

Dalyviai 
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  13.2. Lietuvos beisbolo čempionate leidžiama dalyvauti ne jaunesniems kaip 15 metų vyriškos ar moteriškos 

lyties žaidėjams, kuriems tais metais sueina 15 metų. 

Varžybų formulė 

  13.3. Lietuvos beisbolo čempionato tvarkaraštis sudaromas taip, kad dvi tos pačios komandos      

  tarpusavyje žaistų vieneres arba dvejas varžybas per dieną (doubleheader). Šios taisyklės pažeisti   
  negalima, išskyrus atidėtų rungtynių atvejus. 

  13.4. Kiekvienų metų Lietuvos čempionato varžybų sistemą iki balandžio 1 d. tvirtina LBA Techninė 
  komisija. Sistema paruošiama atsižvelgiant į užsiregistravusių komandų skaičių. 

                          13.5. Pasibaigus reguliariam Lietuvos beisbolo čempionatui, Lietuvos komandos užėmusios dvi  
                          aukščiausias vietas, įgauną teisę 2020 metais dalyvauti Europos beisbolo taurėse. Atsisakius dalyvauti 

                          kuriai komandai, teisė dalyvauti 2020 metais dalyvauti Europos beisbolo taurėse, suteikiama žemesnę vietą  

                         užėmusiai komandai. 

  13.6. Lietuvos beisbolo čempionato Play off žaidžiami aukštesnę vietą užėmusios komandos aikštėje, jei 

komanda nusprendžia nežaisti savo aikštėje, tada ji pati nusprendžia, kokio miesto aikštėje bus žaidžiamo Play 

off rungtynės.  
 

14. LIETUVOS JAUNIŲ PIRMENYBĖS  - ATVIROS (L23) 

Laikotarpis 

 

  14.1. Lietuvos jaunių pirmenybės turi prasidėti balandyje ir baigtis ne vėliau kaip spalio 1 d. 
Dalyviai 

  14.2. Lietuvos jaunių pirmenybėse dalyvauja vyriškos lyties žaidėjai, kuriems varžybų kalendoriniais 
  metais bus 16, 17 ar 18 metų. 

  14.3. Leidžiama jaunių varžybose dalyvauti 14-os ir 15-os metų žaidėjams. Tokių žaidėjų tuo pačiu

  metu aikštėje negali būti daugiau kaip trys. 

15. LIETUVOS JAUNUČIŲ PIRMENYBĖS - ATVIROS (L15) 

Laikotarpis 

  15.1. Lietuvos jaunučių pirmenybės turi prasidėti balandyje ir baigtis ne vėliau kaip spalio 1 d. 
Dalyviai 

  15.2. Lietuvos jaunučių pirmenybėse dalyvauja žaidėjai(-os), kuriems varžybų kalendoriniais metais bus 
  13, 14 ar 15 metų. 

  15.3. Leidžiama jaunučių varžybose dalyvauti 12-os metų žaidėjams. Tokių žaidėjų tuo pačiu metu 
  aikštėje negali būti daugiau kaip trys. 

  15.4. Sugretintos varžybos (doubleheader) susideda iš dviejų varžybų po 5 kėlinius. 
  15.5. Kiekvienoms iš sugretintų varžybų (doubleheader) taikomas laiko limitas  - 1 val. 50 min. 
  su galimybe užbaigti kėlinį. 

16. LIETUVOS VAIKŲ PIRMENYBĖS - ATVIRAS (L12) 

Laikotarpis 

  16.1. Lietuvos vaikų pirmenybės turi prasidėti balandyje ir baigtis ne vėliau kaip spalio 1  d. 

Dalyviai 

  16.2. Lietuvos vaikų pirmenybėse dalyvauja žaidėjai, kuriems varžybų kalendoriniais metais sukanka ne 
  daugiau kaip 12 metų. Jaunesni negu 9 metų žaidėjai aikštelėje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 

  2 (du) žaidėjai. 

Aikštės matmenys 

 

  16.3. Berniukų varžybos naudojamos aikštės, kurių matmenys yra: 
              16.3.1. nuo namų plokštės (bazės) iki tolimosios aikštės ribos per užribio linijas – 61 m; 
              16.3.2. nuo namų plokštės iki metiko lentelės – 14,00 m; 
              16.3.3. nuo namų plokštės iki galinės užtvaros – 7,60 m; 
              16.3.4. nuo namų plokštės iki antros bazės – 25,85 m; 
              16.3.5. atstumai tarp bazių – 18,30 m. 

Žaidimo taisyklės 

 

Rungtynės žaidžiamos pagal Oficialias CEB berniukų beisbolo taisykles, kurių pagrindinės nuostatos yra: 

 

Apsauginis inventorius 

             16.3.6. privalomi šalmai su abiejų ausų uždanga mušėjui, bėgikams, besiruošiančiam mušėjui; 
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 16.3.7. gaudytojai privalo dėvėti prailginto modelio krūtinės apsaugą su kaklo apvadu, gerklės 

 apsaugą, kojų apsaugas, klyno kriauklę, gaudytojo šalmą su grotomis rungtynių ir apšilimo metu; 
              16.3.8. neleidžiami batai su metaliniais dygliais. Jeigu teisėjas pastebi šios taisyklės pažeidimą, jis 

             turi nurodyti pažeidėjo komandos vyr. treneriui ištaisyti pažeidimą. Jei per protingą laiką pažeidimas 

              neištaisomas, pažeidėjas turi būti pašalintas iš žaidimo. 
             16.3.9. Metikai: kiekvienas žaidėjas, įrašytas į žaidėjų sąrašą gali žaisti metiku; b, c, d, e punktai 

             vadovaujamasi CEB patvirtintomis taisyklėmis. 
             16.3.10. jeigu žaidėjas metiko pozicijoje žaidžia mažiau kaip 3 (tris) kėlinius, jis privalo turėti vieną 

              kalendorinę dieną poilsio; 
             16.3.11. jeigu žaidėjas metiko pozicijoje žaidžia 4 (keturis) ir daugiau kėlinių, jis privalo turėti tris 

              kalendorines dienas poilsio; 
             16.3.12. žaidėjas gali žaisti metiku ne daugiau kaip 9 (devynis) kėlinius per kalendorinę savaitę. 

              Kėliniu laikoma nors vienas metimas iš metiko pozicijos; 
             16.3.13. komandai, pažeidusiai metikų taisyklę, įskaitomas pralaimėjimas; 
             16.3.14. žaidėjas, pakeistas iš metiko pozicijos, tose rungtynėse nebegali į ją sugrįžti. 
  16.4. Beisbolo lazdos negali būti ilgesnės kaip 33 coliai. 
  16.5. Pakeistas startinio sąrašo žaidėjas gali vieną kartą per rungtynes sugrįžti į bet kurią mušėjų sąrašo 

  vietą jeigu keičiamas žaidėjas užbaigė nors vieną priėjimą mušti ir gynyboje žaidė ne mažiau kaip 6 (šešis) 

        autus; 
  16.6. Kai keičiami du ar daugiau žaidėjų, komandos vyr. treneris nedelsiant privalo pranešti vyr. teisėjui 

       kuris žaidėjas užims kurią mušėjų sąrašo vietą. Teisėjas apie tai informuoja rungtynių sekretorių. Jei 

       treneris neinformuoja teisėjo, rungtynių vyr. teisėjas kiekvienam keičiamam žaidėjui pats nustato jo 

         vietą mušėjų sąraše. 
  16.7. Jeigu dėl traumos ar ligos komandoje lieka mažiau kaip 9 (devyni) turintys teisę žaisti šiose 

  rungtynėse žaidėjai, vyr. treneris gali leisti žaisti jau pakeistiems žaidėjams, išskyrus tuos , kurie  

  buvo pašalinti iš aikštės. Jei komandoje lieka mažiau kaip devyni žaidėjai dėl   

  pašalinimų, keisti juos žaidėjais, kurie jau neturi teisės žaisti šiose rungtynėse, draudžiama. 
   16.8. Kada metikas, turėdamas kamuoliuką, liečia metiko lentelę, o gaudytojas pasiruošęs gaudyti 

   gaudytojo sektoriuje, bėgikai negali palikti bazės kol kamuoliukas nebus išmestas ir nepasieks  

   mušėjo. Jeigu šią taisyklę pažeidžia vienas bėgikas, pasekmės turi atsiliepti visiems  

   bėgikams, tuo metu esantiems bazėse. 
   16.9. Jeigu bėgikas palieka bazę anksčiau, negu metiko mestas kamuoliukas pasiekia mušėją: 

16.9.1. mušėjas neatmuša į aikštę, bėgikui leidžiama tęsti bėgimą. Jeigu šio žaidimo metu bėgikas     

išmušamas, autas įskaitomas. Jeigu bėgikas saugiai pasiekia kitą bazę, jis turi būti grąžintas atgal; 
16.9.2. mušėjas atmuša į aikštę, bėgikui ar bėgikams leidžiama tęsti bėgimą. Jeigu visi bėgikai, 

pažeidę taisykles išmušami, žaidimas nestabdomas. Jeigu ne, bėgikai turi grįžti į savo pradines arba 

arčiausią neužimtą bazes; 
16.9.3. mušėjas atmuša į kvadratą. Tokios atakos metu taškų pelnyti neleidžiama. Jeigu prieš tai visos 

bazės buvo užimtos, kiekvienas bėgikas pereina per vieną bazę pirmyn, o bėgikui iš trečios bazės 

taškas neužskaitomas, jis tiesiog išimamas iš žaidimo. 
 16.10. Jei varžybos vykdomos „double header“ ar turų principu: 

16.10.1. Varžybos trunka 1.5 h su užbaigimu jeigu namų komanda atsilieka. Naujas kėlinys 

nepradedamas jeigu sužaista 1h 25min ir vienai iš komandų pirmaujant. 
16.10.2. Pasibaigus laikui ir esant lygiam rezultatui naujas kėlinys pradedamas pagal 

„pratęsimo“(extra inning ule) taisykles. 
16.10.3. Komanda vienu puolimu gali pelnyti 5 taškus. Jeigu iki tol nepadaromi 3 out komandos 

keičiasi. 
          16.11. Pičeriai: 

16.11.1. Įžaidėjas (metikas) per diena negali metyti daugiau kaip  6 kėlinius; 
16.11.2. Įžaidėjui (metikui) atmėčius daugiau negu 1 kėlinį, kitų varžybų mėtyti negali. 
16.11.3. Įžaidėjui (metikui) atmėčius 3 kėlinius, jis privalo praleisti 1 (vieną) kalendorinę dieną; 

                                      16.11.4. Įžaidėjui (metikui) atmėčius 4 ir daugiau kėlinius, jis privalo praleisti 3 (tris) 
kalendorines dienas; 

                                      16.11.5. Vienas įžaidėjo metimas bet kada kėlinyje įskaitomas kaip vienas  kėlinys; 
                                      16.11.6. Sugretintos varžybos negali vykti ilgiau nei 4 valandos nuo pirmo Vyr.teisėjo „PLAY 

BALL“ paskelbimo. 

 

LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJOS ,,2019 METŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI“, 2019 metų kovo 24 d., patvirtinti 

su pakeitimais LBA prezidiumo posėdyje. 

 

 

 

Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas                                                            Vermidas Neverauskas 


