Patvirtinta LKF VK posėdyje
2017 m. rugpjūčio 23 d.
LKF metinė narystės kortelė
Apibūdinimas
Lietuvos krepšinio federacijos metinės narystės kortelė yra dokumentas su žaidėjo nuotrauka
pateikiamas pdf formatu, į registruojantis nurodytą elektroninio pašto adresą. Šis dokumentas suteikia
žaidėjui teisę dalyvauti visuose oficialiuose Lietuvoje vykdomuose krepšinio čempionatuose jeigu
lygos nuostatai nenustato kokių nors apribojimų dėl amžiaus arba galimybės dalyvauti daugiau nei
viename čempionate. Ši narystė yra privaloma visiems šių čempionatų žaidėjams:
• Lietuvos krepšinio lyga (LKL)
• Lietuvos moterų krepšinio lyga (LMKL)
• Lietuvos nacionalinė krepšinio lyga (NKL)
• Lietuvos moterų krepšinio antroji lyga („Akvilės“ moterų krepšinio lyga)
• Lietuvos regionų krepšinio lyga (RKL)
• Visiems Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) čempionatų žaidėjams
• Visiems Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionatų žaidėjams
Pagrindinės savokos
LKF narystės apmokėjimo platforma – tai interneto svetainė, kurioje kiekvienas žaidėjas, žaidėjo
klubas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo gali apmokėti metinę LKF narystę. Svetainės adresas
www.krepsinionamai.lt
LKF žaidėjų duomenų bazė – LKF kartu su lygomis administruojama virtuali duomenų bazė, kurios
pagalba kaupiama žaidėjų žaidimo istorija ir kita lygų sklandžiam darbui ir žaidėjų srautų valdymui
reikalinga informacija.
FIBA Organiser – tai programinė įranga (software), kuri elektroniniu būdu sąveikauja su žaidėjų
duomenų baze ir kuriuos pagalba yra valdoma krepšinio čempionatų statistika, turnyrinės lentelės,
komandų sudėtys, gyvas statistikos transliavimas internete ir kitos funkcijos.
LKF narystės metinė kortelė – tai pdf formato stilizuotas dokumentas gaunamas į apmokėjimo metu
nurodytą el. paštą ir suteikiantis teisę dalyvauti oficialiuose Lietuvos krepšinio čempionatuose vieną
krepšinio sezoną (vienų metų rugsėjis – kitų metų birželis).
LKF pasilieka teisę, ieškoti galimybių sukurti papildomas naudas LKF narystės kortelių turėtojams.
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Sistemų sąveika
Nuo 2017/2018 m. krepšinio sezono pradžios ši sistema veiks tokiu principu:
1. Žaidėjas, klubas ir kiti asmenys norėdami sumokėti LKF narystės mokestį turės kreiptis į
www.krepsinionamai.lt specialiai sukurtą mokėjimo platfomą;
2. Pasirinkus žaidėją ar žaidėjus, už kuriuos norima sumokėti, reikės įdėti norimą aktualią
fotografiją ir nurodyti el. pašto adresą, kuriuo norėtų gauti narystės kortelę;
3. Vėliau bus paprašyti patvirtinti mokėjimą ir pasirinkti patogiausią apmokėjimo būdą;
4. Po apmokėjimo, žaidėjas gaus el. laišką su kortele, įgaus „aktyvus“ statusą LKF duomenų
bazėje ir bus matomas FIBA Organiser sistemoje;
5. Kol už žaidėją nėra sumokėta, jo statusas LKF duomenų bazėje yra neaktyvus, jis nėra
matomas FIBA Organiser sistemoje ir negali dalyvauti rungtynėse.

Narystės mokesčio dydis
LKF metinės narystės kortelės mokesčio dydis 2017/2018 m. sezonui yra 10 (dešimt) eurų. Jis
mokamas vieną kartą sezono pradžioje. Žaidėjas už kurį yra sumokėtas mokestis gali rungtyniauti
visuose oficialiuose Lietuvos čempionatuose taip kaip nurodo čempionatus organizuojančių lygų
nuostatai.
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