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1.1 TARPTAUTINĖ LYGA
Pasibaigė dar vienas, jau 46-tasis Tarptautinės lygos sezonas. Jis pasižymėjo keliais įspūdingais
pasiekimais. Ne paslaptis, kad jau kuris laikas didžioji dalis 1.1 Tarptautinės lygos komandų yra iš Kinijos.
Paskutinius 20 sezonų kinų, tik daugėja, o lietuvių – mažėja, stipriausioje tarptautinėje lygoje. Praėjusį
sezoną buvo pasiektas naujas rekordas. Kinų žaidė net 20 komandų (daugiausiai per visą 1.1 Tarptautinės
lygos istoriją), o lietuvių vos 5 (mažiausiai per visą 1.1 Tarptautinės lygos istoriją). Taigi, kinų desantas,
išties, gausus. Prie šių dviejų valstybių dar prisijungė du argentiniečiai, po vieną klubą iš Norvegijos,
Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Ir kaip, gi, jiems sekėsi?

Reguliariajame sezone sau lygių neturėjo, C pogrupyje žaidęs wudiwen klubas iš Kinijos. Jis
surinko daugiausiai pergalių iš visų. Vienintelį pralaimėjimą patyrė prieš Jinan University (83-74), kuris
liko trečioje pogrupio vietoje. Savo pogrupius, surinkę po 12 pergalių užtikrintai laimėjo CP Company ir
Slamgot‘s Team. Įdomi situacija susiklostė D pogrupyje, kur 3 ekipos surinko po 9 pergales, tačiau visos
pateko į sekantį etapą. Taip pat, šiokia tokia kova virė A pogrupyje, kur vietos AC Tauragė surinko lygiai
pergalių su Bergen‘s Soldater. Tarpusavio rungtynėse kiek stipresnis buvo Tauragės klubas ir užėmė
pirmą vietą. Beje, šiame pogrupyje visi kinai liko už Lietuvio ir Norvegijos klubo nugarų. Bergen‘s
Soldater vietoje atsidūrė ir TKNŽ klubas iš Lietuvos, tik jam tarpusavio pralaimėta dvikova su Nrivana
kainavo vietą Top16-tuke. Du klubai šiame etape taip ir neparagavo pergalės skonio. NW Shockwave iš
JAV ir CaiBi No1 iš Kinijos.

Last16 etape gerokai pasitempė NW
Shockwave klubas iškovojęs 7 pergales. Nors,
tai negarantavo išlikimo lygoje, bet suteikė
neblogus šansus ir namų aikštės pranašumą prieš
išlikimo atkrintamąsias. Kaip matote, jis buvo
vienintelis ne Kinijos klubas kovojęs dėl
išlikimo. Kaip vėliau paaiškėjo, JAV klubas
nugalėjo visus likusius oponentus ir išliko lygoje.
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Top16 etape vėl nesustabdomas
buvo wudiwen krepšinis. Vienintelis
pralaimėjimas patirtas ir vėl tam pačiam
Jinan University (76-70), kuris šįkart liko
ketvirtas pogrupyje. Tuo tarpu A pogrupyje ir
vėl visi trys lietuviai paliko už nugarų kinus
ir prasibrovė į atkrintamąsias, o kovoje dėl
pirmos vietos vėl prireikė aiškintis tarpusavio
rungtynių santykį. CP Company pranoko
CrazyToys.

Keliaujam į atkrintamąsias.
Vienintelis wudiwen laimėjo
seriją sausu rezultatu 2-0, o
kitose porose pergales 2-1 šventė
namų aikštės pranašumą turėję
klubai.
Pusfinalyje
didelių
staigmenų taip pat neužfiksuota.
CP Company 3-2 palaužė
komandą iš Prancūzijos, o
wudiwen, taip pat 3-2 nugalėjo
CrazyToys.

Keliaujam į finalus ir čia mes sutinkame neregėtų dalykų. Mažajame finale susikovę klubai pirmą
kartą per savo klubo istorijas žaidė dėl 1.1 Tarptautinės lygos medalių. Slamgot‘s Team, tai ir
Nacionalinio mąsto pasiekimas. Joks kitas Prancūzas nebuvo taip aukštai. Negana to, jam dar pavyko ir
laimėti pirmąjį Tarptautinės lygos medalį, laimėjus seriją, be namų aikštės pranašumo 1-3.
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Finale, jau gal kam ir pabodęs vaizdelis, tapęs monotonija, bet negalima atsistebėt kaip taip
įmanoma. Wudiwen ir CP Company finale susitinka jau ketvirtą sezoną iš eilės ir visada Kinijos klubas
turi namų aikštės pranašumą. Deja, bet CP Company pralaimėjo 3 iš keturių finalų. Visus rezultatais 3-2 ir
tik praėjusiais metais wudiwen turėjo pripažinti Lietuvos klubo pranašumą. Kalbant apie įspūdingus
pasiekimus, tai wudiwen į finalą patenka jau 5-tą sezoną iš eilės. Taip buvo pagerintas Angry Birds,
Gaudytojų, JustBBZ ir CP Company rekordas, kurie kadaise į finalą buvo patekę po 4 sezonus iš eilės.
Beje, kaip jau galima suprasti, CP Company dabar yra arčiausiai to, kad pagerintų tiek savo, tiek visą
rekordą (neskaitant, to pačio, wudiwen). Ketvirtas finalas iš eilės. Ar šį sezoną bus penktas? Ar šį sezoną
wudiwen žais 6-tą finalą iš eilės? Pamatysim. Tačiau iš pasiekimų kategorijos, tai dar ne viskas. CP
Company
aplenkė
legendinius
Gaudytojus
pagal patekimą į finalą
skaičių. Praėjęs sezonas jau
buvo vienuoliktas, kai CP
Company
žaidė
1.1
Tarptautinės lygos finale.
Gaudytojai savo sąskaitoje
turi 10 finalų. Beje, spėkit
kad sugrįžo- Virtuozai.
Kinija iškovojo auksą, Lietuva sidabrą, o Prancūzija bronzą. Atnaujinta medalių įskaita 1.1
Tarptautinėje lygoje atrodo taip:
Kinija susilygo su Italija pagal
aukso medalius, o Prancūzija iškovojusi
pirmą medalį aplenkė JAV, kuri dukart
žaidė mažajame finale ir visas likusias
kitas šalis, kurios niekada nežaidė dėl
medalių.

ELITAS
Sezonas pasibaigė, tad ir Elito lentelė atnaujinta atkeliauja į Jūsų ekranus (sekančiame puslapyje).
Pradėkim nuo viršaus. Ten matome, kad į vienvaldžio lyderio poziciją pakilo wudiwen, kuris, beje, ir čia
pasiekė naują rekordą. Jis jau turi 158 taškus ir tai yra naujas rekordas. Prieš tai pirmas ir net du sezonus iš
eilės 157 taškų žymą buvo pasiekęs legendinis Angry Birds klubas, vėliau po kartą tai padarė JustBBZ ir
Bergen‘s Soldater komandos. Dabar turim naują rekordininką, kuris jei laimės ir sekantį finalą, dar vienu
tašku pagerins šį rekordą. CP Company smuktelėjo į antrą poziciją, tačiau praraja nuo trečios vietos yra
ganėtinai didelė. Tačiau trečią ir devintą vietas skiria, tik 11 taškų. Tad vienas prastesnis sezonas ir gali
skaudžiai kristi žemyn. Didžiausią šuolį, net per 8 pozicijas aukštyn padarė Slamgot‘s Team iš
Prancūzijos. (TKNŽ aplenkė 17 ekipų, bet dauguma jų, tiesiog, turėjo 0 taškų.)
Kalbant apie lygos naujokus, tai nelabai jie ir naujokai. Visi šeši (melsvai pažymėti) klubai
kažkada arba dar visai neseniai yra žaidę stipriausioje Tarptautinėje lygoje. Na, o lygos sudėtis valstybių
atžvilgiu, tai pasikeitė, bet labai minimaliai. Praktiškai nepasikeitė. Iškrito net 6 Kinijos klubai, tačiau į jų
vietą pakilo 5 kiti Kinijos klubai ir 1 komanda kiek pagausino lietuvių gretas.
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TRUMPAI APIE 2.1 TARPTAUTINĘ LYGĄ

Reguliariajame sezone visose grupėse karaliavo kinai. Arši kova dėl patekimo į Top16 vyko D
pogrupyje. Ten net keturios skirtingų šalių ekipos surinko po lygiai pergalių, bet, deja, dvejoms teko
nusivilti tokiu rezultatu, nes 8 pergalės kelialapio į sekantį etapą negarantavo. Taip pat nusivilti teko ir
Victoria Coronai iš C pogrupio, kuriai buvo per mažai 7 pergalių ir dėl prastesnio tarpusavio rungtynių
rezultato nusileido Overlord iš Kinijos.

Top16-tuko etape lygiai taip pat nusvilo Nema
Problema iš Italijos, o A pogrupyje trys ekipos
surinkusios po 6 pergales nė viena nepateko į
atkrintamąsias.

Atkrintamosiose nieko
ypatingo neįvyko. Visur
laimėjo
namų
aikštelės
pranašumą turėjusios ekipos.
Tris pirmas vietas užėmė
Kinijos atstovai.
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TRUMPAI APIE 2.2 TARPTAUTINĘ LYGĄ

Ši lyga neįprasta tuo, kad čia Lietuvos klubų yra daugiau nei Kinijos. Ir tas jaučiasi rezultatuose.
Reguliariajame sezone nesulaikomas buvo ir nė vieno pralaimėjimo nepatyrė BC Naujas komanda.
Skirtingai nei 1.1 ir 2.1 lygose čia nebuvo nė vienos ekipos, kuri nebūtų laimėjusi bent 2 mačų. A
pogrupyje LT-Snuopiniai, tik dėl geresnio tarpusavio rungtynių rezultato aplenkė Graikijos ekipą ir
pateko į Top16-tuką.
Top16 etape ir vėl nesustabdomas buvo BC Naujas
ekipa. Ir vėl nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Abejuose
pogrupiuose virė arši kova dėl patekimo į atkrintamąsias. A
pogrupyje pranašesni buvo LOLIKAI prieš Muli Trieste iš
Italijos, o B pogrupyje Basketball Emperor Chamberlai iš
Kinijos, deja, bet aplenkė lietuvį Idėja x. Gavosi taip, kad į
atkrintamąsias pateko Kinijos klubų daugiau nei Lietuvos,
tačiau tai ir buvo vienintelės dvi šalys patekusios į sekantį
etapą.

Atkrintamosios
kaip
ir
2.1
Tarptautinėje lygoje praėjo be staigmenų.
Visos komandos turėjusios namų aikštės
pranašumą laimėjo serijas. Lygą laimėjo
vienintelis pusfinalyje buvęs ne Kinijos
atstovas, lietuvis, BC Naujas, kuris po
sezono pertraukos grįžta į stipriausią
Tarptautinę lygą.
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U16 RINKTINIŲ ČEMPIONATAS
Praėjusio sezono pradžioje praūžė U16 čempionatas. Dar prieš čempionatą užvirė arši kova dėl
Lietuvos rinktinės trenerio posto. Visais įmanomais argumentais į rinktinės vadovo kėdę kabinosi
mergina(???)- GAB1ja (Gabija). (Visa diskusija čia- http://www.bballzone.net/lt/Press-read-9349987.htm
ir dar šiek tiek čia- http://www.bballzone.net/lt/Press-read-9350045.htm yra ką paskaityt). Deja, bet
daugumai jos argumentų nepakako ir rinkimus laimėjo Borjomi (Basketballers).
Čempionate didelių netikėtumų nebuvo užfiksuota. Gal tik Italija, kuri turėjo 3-čią reitingą,
vadovaujama vartotojo vialis (Dredai), užėmė 7-tą vietą ir tai buvo prasčiausias Italijos jaunių
pasirodymas per visą istoriją, o Čekija su 20-tu reitingu užėmė 14-tą vietą ir tapo čempionato staigmena.
Rinktinei vadovavo vietinis specialistas- Jardabudy (Slavia Třebíč). Čempionato šeimininkai vengrai liko
19-toje vietoje, bet su 24-tu reitingu nieko geriau ir negalėjo tikėtis. Dar būtų galima išskirti Argentinos
pralaimėjimą atkrintamosiose prieš Latvijos bendraamžius 62-67. Pagal stiprumą ekipos yra šalia, tad
tokios latvių pergalės negalime vadinti sensacija, bet šiokią tokią staigmenėlę latviukai, vadovaujami
vietinio specialisto Aikeris
(BK Saldie), pateikė.

Mažajame finale susitiko
Prancūzija ir Latvija. 61-47
Prancūzai,
vadovaujami
turko specialisto- Poseidon
(SeaBoys), neturėjo daug
vargo.
Finale
susitiko
etatiniai dalyviai. Kinija ir
Lietuva. Šįkart finalas baigėsi
be intrigos 94-79. Jame
triumfavo Kinija su treneriu
cagezheng (Jinan University)
priešakyje, Lietuviai liko
antri. Kinija U16 rinktinių
kategorijoje iškovojo jau 7-tą
aukso medalį. Lietuva tokios
prabos apdovanojimų turi vos
du.

Iš žemesnio diviziono į viršų pavyko prasimušti Vokietijai ir Tailandui, kas neturėtų stebinti, nes
šios rinktinės pirmos dvi pagal stiprumą, o Vokietija dar ir buvo čempionato šeimininkės. Tačiau trečią ir
ketvirtą vietas užėmė vos 12-ta ir 13-ta pagal stiprumo reitingą stovėjusios Kolumbija ir Danija. Pastaroji
dar tapo čempionato staigmena. Įdomumas tame, kad Kolumbija neturėjo vadovo, o trečia pagal stiprumą
Šveicarija, kuriai vadovavo airis- ocbc6 (OCBC), liko vos 16-toje vietoje.
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U21 RINKTINIŲ ČEMPIONATAS
Šis čempionatas yra kiek įdomesnis renginys nei U16. Nors rinkimuose tokio didelio erzelio
nebuvo, bet ir čia GAB1JA spėjo pasižymėti pora riebesnių postų.

Kaip ten bebūtų, bet čempionatas prasidėjo be
netikėtumų. Sensacija įvyko Top12 etape, kuriame
Argentinos vaikai nukalė net pačius Kinus 74-70 ir užėmė
pogrupyje pirmą vietą. Tai reiškė, kad dvi stipriausios
rinktinės (Lietuva ir Kinija) susitiks jau pusfinalyje, tad
kitoms rinktinėms atsiranda šansas patekti į finalą. Deja,
bet patiems argentiniečiams to padaryti nepavyko. Jie
pusfinalyje 70-75 nusileido JAV bendraamžiams. Na, o
kitame pusfinalyje, vos vieno taško skirtumu, 85-86, lietuvius nugalėję, pergalę šventė Kinai, kuriems
vadovavo feishe (jinzhijia). L.Maknys tose rungtynėse pataikė net 11 tritaškių ir surinko net 41 tašką,
deja, to buvo per mažai.

Lietuvos rinktinei su ColeR vadovo pareigose, teko sliūkinti į mažąjį finalą. Jame teko paplušėti
su Argentinos rinktine, bet bronza, vis dėlto, iškovota- 72-66
Finale Kinija laimėjo 79-68 prieš JAV krepšininkus, kuriems vadovavo TheCoach (NW
Shockwave) ir iškovojo jau 6-tą aukso medalį. Lietuvai tai buvo prasčiausias pasirodymas per visą U21
čempionatų istoriją. Argentina, kuri su vietiniu specialistu- Ruben Magnano (Tiger Boys) pateikė
staigmeną nugalėjusi Kiniją Top12 etape, liko be medalio.
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INTERVIU
Po U21 čempionato savo mintimis sutiko pasidalinti pats U21 Lietuvos rinktinės
vadovas- ColeR (BC Marijampolės Kraitenė).

-Sveiki, kaip vertinate pasiektą rezultatą? Vieni rėkavo, kad tai- fiasko, nes
rezultatas prasčiausias per visą istoriją, o kaip Jums atrodo? - iškart prie reikalo eina, neišprusęs,
žurnalistas.
-Sveikas, rezultatas blogas. Žaidimas buvo neblogas, bet galutinis rezultatas kaip bevertintum yra blogas.
Kinijos pralošimas Argentinai sujaukė visą planą, bet buvo nuspręsta nesirinkti varžovų, nepralaimėti
rungtynių grupėje, ir su Kinais susitikt jau pusfinaly. Pačios varžybos su kinais buvo visai neblogos,
uždarėme jų visą čempionatą dominavusius centrus, jie nesugaudė mūsų mažų, pavyko triukas su Makniu,
pastatant jį į PG. Tris su puse kėlinio kontroliavome žaidimą ir turėjome pliusinį rezultatą, bet tada
atsarginis centras gavo penktą pražangą ir išlindo mano klaida taktikose, jog nustačiau 4-tam aukštaūgiui
DNP, dėl ko C pozicijoj 3-4 minutes žaidė Maknys ir Klaidietis. Tai visiška mano klaida ir belieka dėl jos
tik atsiprašyti. Vienas metimas galėjo viską pakeisti, ir tada visi kurie šaukė FIASKO būtų šaukę BRAVO.
Deja yra kaip yra, ir fakto, kad rezultatas prasčiausias istorijoj nepaneigsiu, bet galiu pasidžiaugti, jog
turint tokį didelį skirtumą talentų tarp Lietuvos ir Kinijos u-21, sužaidėme labai garbingas rungtynes. Tai
tiek trumpai apie jas (šypsosi pašnekovas).

-Ar labai nustebino Argentinos pergalė prieš Kiniją ir po to pralaimėjimas
JAV pusfinalyje?
-Argentina nustebino, bet kartu ir nuvylė. Visame čempionate vienos geros
rungtynės prieš Kiniją, kurių rezultatas tikrai labai nustebino, tačiau po to
sekusios svarbiausios rungtynės parodė, jog visgi Argentina dar nėra subrendusi
skambioms pergalėms. Praloštas pusfinalis JAV ir mums dėl 3 vietos, tai tik įrodo.
Visgi, amerikiečių pergalė prieš Argentiną, man padarė žymiai didesnį įspūdį,
negu Argentinos pergalė prieš kinus grupių etape.

-Prieš rinktinių čempionatą buvote paskelbęs skautinimo konkursą ir žadėjote
apdovanoti vartotojus, kurie išskautins tam tikras sąlygas atitinkantį žaidėją. Ar atsirado nors
vienas laimėtojas? Ar bent arti to? Tikriausiai stebėjote naujai atvestų skautintų žaidėjų skiltį. Ar
pastebėjote nors kokį Lietuvos žaidėjų pagausėjimą?
-Paskelbtas konkursas vaisių nedavė. lietuviai per pusę sezono neištraukė nei vieno 20+ metų žaidėjo,
kurio potencialas būtų 10, kas būtų garantavęs reikalingą VK dydį ir premiją. Kinai per tą laikotarpį
ištraukė „berodc“ 4-5 tokius žaidėjus. Dėl tokio talentų kiekio skirtumo, galime manyti, kad kinai ir toliau
dominuos visuose rinktinų čempionatuose, kol Lietuvos vartotojai taip pasyviai investuoja į skautus.
-Ačiū.
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LBKF

LIETUVOS BBALLZONE KREPŠINIO FEDERACIJA
Jau kuris laikas žaidime gyvuoja, gana, naujas dalykas. Tai- Federacijos (visos federacijos).
Paremtos savanoriavimo principu jos nuėmė dalį darbo nuo žaidimo administracijos pečių. Konkrečiai, tai
yra:
*naujų vartotojų moderavimas (komandų pavadinimų, logotipų ir nick‘ų tikrinimas ar
atitinka taisykles)
*žaidėjų vardų, pavardžių tikrinimas
*žaidėjų pravardžių tikrinimas
*spaudos konferencijų prižiūrėjimas
Bet kas ir bet kada gali peržiūrėti savanorių darbą. Tiesiog nuėję į federacijos puslapįhttp://www.bballzone.net/lt/Federation-volunteers-17.htm paspaudę ant dominančio asmens nick‘o
pamatysite ką ir kiek jis patikrino. Taip pat federacijos siūlo galimybę naujiems arba jau nebenaujiems, bet
vis dar nepatyrusiems pasiskirti sau mokytoją, kurie padės išspręsti iškilusius klausimus. Savanorių šiuo
metu netrūksta.
Federacija, taip pat, turi savo prezidentą. Lietuvos federacijai, tai jau trečias prezidentas. Apie
pirmus du, ką padarė ar ko nedarė nekalbėsiu. Pakalbėkime geriau apie dabartinį prezidentą ir jo veiklą
esant šiame poste. Susipažinkite, Lietuvos BBallzone krepšinio federacijos prezidentas- benislovas
(Monkey). Klubas nėra iš aukščiausios Tarptautinės lygos, bet senesni
žaidimo gyventojai dar atsimena klubą Meskenai, kuriam benislovas
vadovavo nuo neatmenamų laikų. Nors klubas ir naujas, bet rinkimuose
sugebėjo užsitarnauti rinkėjų pagarbą ir pergalę gan įtemptoje kovoje su
ronu (Los Pepes). Rinkimai laimėti 89-64 (visi balsai). Tai buvo, kol kas,
įtempčiausias balsavimas Lietuvos Federacijos prezidento rinkimuose. Savo mintimis
sutiko pasidalinti pats benislovas:
-Sveiki, kaip ir kodėl nusprendėte kandidatuoti į Lietuvos federacijos prezidentus?
-Sveikas, kandidatuoti nusprendžiau labiau dėl prieš tai buvusio prezidento arnul neveiksmingumo. Man
patiko prieš tai buvusio prezidento superdžonio darbas, buvo gaila, kad dėl galybės kritikos jis netęsė
darbų. Tai norėjosi įnešti konstruktyvumo, tęsti superdžonio darbus ir dar labiau suaktyvinti Lietuvos
bendruomenę žaidime.
-Ar nustebino pergalė rinkimuose?
-Gal kiek ir nustebino, nes rinkimuose dalyvavęs ronas yra ir labiau patyręs ir ilgą laiką žaidime esantis
dalyvis. Nors ir buvau prie šito žaidimo ištakų pačiuose pirmuose sezonuose, kai dar net tarptautinių lygų
nebuvo, bet grįžau neseniai ir po labai ilgos pertraukos, todėl nemaniau, kad spėjau užsitarnauti kitų

12

žaidėjų pagarbą ir pasitikėjimą. Na, bet malonu, kad išrinko mane ir stengiuosi pateisinti suteiktą postą
savo darbais.
-Vos tik tapote prezidentu iškart ėmėtės darbo. Konkursai, gidai, prizai. Toks ir buvo planas? Ne
šiaip pasėdėt prezidento kėdėje sugalvojot?
-Manau, kad būtų galima padaryti ir daugiau ir tikiuosi, kad visa bendruomenė išjudės ir dar labiau reikš
savo nuomonę. Tada bus galima sukurti dar daugiau konkursų, dar labiau pagelbėti naujokams ir dar
plačiau paskleisti žinią apie šitą žaidimą taip pritraukiant dar daugiau naujų vartotojų. Sėdėti prezidento
poste tikrai neturiu jokio tikslo ir jei atsiras kandidatas galintis padaryti dar daugiau, ar matysiu, kad
neturiu pakankamai laiko užsiimti pats, tai tikrai nesilaikysiu kedės.
-Praėjusį sezoną suorganizavote Lietuvos Federacijos Logotipo konkursą. Kaip sekėsi? Ar likote
patenkintas dalyvių skaičiumi ir nugalėtoju? Kiek teko skaityti, tai kilo, kai kurių dalyvių
nepasitenkinimas dėl taisyklių neaiškumo ir logotipų autentiškumo?
-Pagrindinį tikslą pasiekėme - federacija turi naują, tikrai gražų logotipą. Aš gal ir tikėjausi didesnio
aktyvumo, bet vangiai prasidėjęs, konkursas įsibėgėjo ir, mano manymu, tikrai buvo iš
ko rinktis. Nevertinu to nepasitenkinimo taisyklėmis rimtai, mano nuomone, sąlygos
buvo paprastos ir gana aiškios.
Primename, kad konkursą laimėjo godsent (Twenty Three) su šiuo logotipu,
gana aiškia persvara, BBallzone dalyvių nuomone, aplenkęs likusius kandidatus. Čia
balsavimas- http://www.bballzone.net/forum/balsavimas-del-federacijos-logotipo-t13535.html .
O nepasitenkinimą reiškė grobuonis691 (KK Nevezis), kuris buvo diskvalifikuotas iš konkurso,
nes jo įkelti logotipai neatitiko taisyklių.
-Kaip kilo idėja pagelbėti naujokams ir sukurti "Dažniausiai daromų naujokų klaidų" sąrašą?- Jį
galite rasti- http://www.bballzone.net/forum/dazniausios-naujoku-klaidos-t13538.html
-Pati idėja kilo matant pastoviai tas pačias daromas naujokų klaidas ir paskui paliekant komandas likimo
valiai. Jei tas gidas pagelbės bent kažkam nepadaryti klaidų dėl kurių reikėtų mesti žaidimą, tai tikslas bus
pasiektas. Tuo pačiu galvoju, kad tą gidą vis dar galima papildyti, kad pradinis žaidimo etapas būtų dar
lengvesnis.
Šiame gide yra informacija apie vardinio žaidėjo svarbą, komandos komplektaciją, ko galima
tikėtis iš rėmėjų finansų skiltyje ir žinoma, žaidėjų treniruotės, kurios dalis informacijos surinkta buvusio
prezidento superdžonio (šį sezoną pasikeitė komandos pavadinimą iš CrayToys į Cereal Killers).
-Apie skautinimo konkursą buvo kalbos spaudos konferencijose. Ar jis jau startavo? Ar dar
apmąstymų ir visko apskaičiavimo stadijoje?
-Konkursas startuos šią savaitę ir tęsis visą sezoną. Yra dar likę keli niuansai, bet stuburas jau yra ir
tikiuosi, kad tai suaktyvins skautinimą, nes dabar tenka tik su pavydu žiūrėti į kinus ir jų traukiamus 10
potencialo žaidėjus.
Kol buvo parašytas šitas straipsnis konkursas jau spėjo startuoti ir čia galite pasiskaityti daugiau:
1-2 Tarptautinių lygų klubams- http://www.bballzone.net/forum/skautu-konkursas-64-sezonui-1-2-lyguklubams-t13568.html
3-7 Tarptautinių lygų klubams- http://www.bballzone.net/forum/skautu-konkursas-64-sezonui-3-7-lyguklubams-t13567.html
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Taip pat, primename, kad tokius panašius konkursus jau organizavo/organizuoja JAV federacija,
Turkijos federacija ir jau minėtas ColeR savo iniciatyva prieš pat U21 čempionatą. Nė vienas bandymas
neatrodo, kad būtų sėkmingas.

-Jums vadovaujant Lietuvos federacijai buvo atgaivintas ir Totalizatorius. Ar Jūs prisidėjote prie šio
konkurso atgaivinimo ar tai buvo visiška vartotojo- Vegeta97 (Razaiteliu rasai), iniciatyva?
Totalizatorius jau gerokai įsibėgėjo. Štai čia lyderių lentelė- http://www.bballzone.net/forum/totalizatorleader-board-t13498.html
-Totalizatorius buvo vartotojo Vegeta97 iniciatyva. Puiki iniciatyva, kuri įtraukė daug žaidimo dalyvių. Tai
yra puikus pavyzdys kaip patys vartotojai siūlo idėjas ir ima jas realizuoti. Federacija palaikė ir šitą
konkursą, su dideliu džiaugsmu palaikys tokias iniciatyvas ir ateityje. Ir, žinoma, didelis ačiū Vegeta97 už
tą didelį darbą organizuojant ir skaičiuojant totalizatoriaus rezultatus.

-Sukūrėte atskirą bendravimo kanalą discord platformoje. Kaip kilo mintis tokiam dalykui ir ar
žmonės renkasi ten? https://discord.gg/N7uKvfP
-Naudoju Discord bendravimui kitokio pobūdžio grupėse. Ten bendravimas aktyvus, todėl tikėjausi, kad ta
platforma tiks ir bballzone bendruomenei. Deja, bet kol kas tai nepasiteisino ir grupė nėra aktyvi.

-Kokie planai ateityje? Turit galvoje kažką konkretaus ar dar tik galvojate?
-Pagrindinė užduotis ateinančiam sezonui yra nacionalinės rinktinės vadovų rinkimai. Norisi atgaivinti
prestižą vadovauti rinktinėms, pritraukti geriausius vartotojus, sukurti sistemą, kai jie bendradarbiauja
tarpusavyje, dalinasi idėjomis, susitaria dėl trenerių ir žaidėjų augimo ir pan. Žiūrėsime kaip tas pavyks,
nes be nuoseklaus darbo kinus pavyti ir aplenkti bus be galo sunku.

-Ar negalvojate kokio nors bendradarbiavimo ar konkurso rengimo su kitomis federacijomis?
-Šiuo metu tokių minčių nėra. Pagrindinis tikslas yra kiek įmanoma aktyvesne padaryti būtent lietuvišką
bendruomenę. Įsibėgėjus bus galima galvoti ir apie projektus su kitomis federacijomis. Turiu idėjų, bet
joms kol kas per anksti.

Pokalbį prezidentas užbaigė tokiais žodžiais:
-Sveikinu visus su naujo sezono pradžia! Linkiu visiems įgyvendinti savo tikslus, kad ir kokie jie būtų vieniems tai aukštesnė lyga, kitiems išlikimas, dar kitiems finansinis stabilumas ar jaunų žaidėjų
auginimas. Svarbiausia nepamiršti, kad tai žaidimas, o žaidimai gyvenime skirti gerai leisti laiką. Todėl
gerbkime vieni kitus, būkime atviri ir draugiški konferencijose, padėkime vieni kitiems ir tada to džiaugsmo
bus dar daugiau. Gero sezono!
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USA BASKETBALL FEDERACIJA
Toli nepabėgant nuo federacijų štai ir dar vienos federacijos prezidentas sutiko
atsakyti į kelis klausimus. Šįkart, tai yra USA federacija. Jos prezidentas TheCoach
(NW Shockwave) yra patyręs žaidimo dalyvis, šiuo metu stipriausias, bei aktyviausias
savo šalyje ir žaidžiantis stipriausioje Tarptautinėje lygoje. Praėjusį sezoną ši federacija laimėjo nuolaidą
žaidėjų (trenerių) analizėms vienam mėnesiui už tai, kad žaidimo administracija įvardijo ją kaip pačią
aktyviausią. Taip pat metė USA Federacijai naują iššūkį pasiekti 50 aktyvių vartotojų per dieną ir 100
aktyvių vartotojų per savaitę. Už tai galėjo būti skirtas prizas visą sezoną nemokamai naudotis savo
komandos rungtynių analizės galimybe. Federaciją sudaro JAV, Kanada ir Zimbabvė. Apie tai ir ne tik,
trumpas interviu su antrą kadenciją prezidentaujančiu TheCoach:
-You are heading the USA federation for the second cadence. Why? Do you like to be in power? Are
there other reasons?- kreiva Google vertėjo anglų kalba paklausiau aš.
-I don't consider myself as the head of the Federation, if anything I would like to think of myself on the
bottom pushing others up. It isn't about power, it is about being in the best position possible to assist other
users becoming successful.
-What Zimbabwe doing in the U.S. federation?
-Zimbabwe is in our Federation because the one team there speaks English and I developed a personal
relationship with the manager answering questions in attempts to help him succeed. I have helped many
managers in many different countries but this manager did not have anyone else that could help so I
invited him to join our federation so that he would possibly have better access to help in the future instead
of being on an island by himself.
-Last season you got the challenge from game managers. How do you succeed? Did you win?
-It was looking promising at one point, but we failed. We didn't really come close. We lost some managers
when the trades got cut off but we have picked up more since and what looks like as the most promising
group of USA/Canada/Zimbabwe Federation managers ever.
-You are very active in the forum. You are writing a lot about everything, helping inexperienced
players, how do you not tired of?
-To be honest, with the new great USA managers that have come in lately, I am busier than ever before. It
is great to see the amount of our managers grow and their depth of knowledge. We have become a great
tight group that interacts often. To finally after all these seasons trying to build the USA group (came close
once before) the fact that the group I am with now are such good managers motivates me even more. In
time, I hope that it will encourage others to be teachers of the game to grow our base even more.
-I've seen, you are organizing some contest of Scout. What is the contest? And does he benefit?
-There was a gap in time where the USA managers, including myself, neglected to utilize the scouts to the
fullest. Because of that the number of quality players dwindled, we have been in rebuild mode for a while
so I came up with the idea of a scout contest to motivate other managers to invest in scouts to create more
USA players. It worded some, and with tweeks in a couple seasons I can see it working better. The
Canadians did great in this contest by the way.
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ŽAIDĖJŲ SKOLINIMAS
Žaidėjų skolinimo galimybė šį žaidimą padaro išskirtiniu, kaip ir mainų galimybė, bet pastaroji
šiuo metu gerokai apribota, tad norint sužinoti plačiau apie žaidėjų skolinimą/pasiskolinimą apklausiau 22
Lietuvos bendruomenės vartotojus (6 iš 1.1 Tarptautinės lygos, 4 iš antros, 4 iš trečios ir 8 iš ketvirtos
Tarptautinės lygos). Deja, bet iš ketvirtos lygos niekas nesiteikė atsakyti į mano apklausą, kaip ir po vieną
klubą iš antros ir trečios lygų. Tad viso surinkta 12-kos komandų nuomonė.
Pirmas klusimas skambėjo taip- ar skolini ir kodėl skolini/neskolini savo žaidėjus? Ar tai
naudinga žaidimo savybė?
Praktiškai visi apklaustieji įvardina, kad skolinimas yra naudingas ir visi skolina arba bent jau
kažkada skolino savo žaidėjus kitiems klubams. Priežastys įvairios:
*greičiau tobulėja, nei jaunimo komandoje
*nei pagrindinėje komandoje, nei jaunimo komandoje nėra vietos
*galimybė gauti tobulėjimo šuolį
Išsamesnis vartotojo Borjomi (Basketballers 2.1 Tarptautinė lyga) komentaras:
„Žaidėjus skolinu gana dažnai. Skautinu ir auginu gana daug talentų, tai jau turiu savo sistemėlę
kaip juos augint :) Šiaip pirmenybę teikiu savo jaunimo komandai, nes ir trenerius turiu gerus ir komandą
padėlioju taip, kad perspektyviausi žaidėjai kuo daugiau tobulėtų žaisdami ir laimėdami prieš didesnio VK
komandas. Tačiau jei jaunimo komanda perpildyta ir/arba labai dideli skirtumai tarp talentų
lygio/amžiaus tada skolinu didesnio vk gerus talentus, nes jau skolintoj komandoj daugiau tobulės. Todėl
manau, tai naudinga žaidimo savybė jaunus žaidėjus auginančiai komandai. Manau ir besiskolinančioms
komandoms naudinga, nes gali užkamšyti spragas pigiais/gerai treniruotais žaidėjais. Žinoma, jei
atsakingai ir apgalvotai skolinasi. Taip pat manau, kad klubai gali ir pasimokyt, kokie skillai žaidėjams
yra reikalingi, nes mato, kad kaip jaunas žaidėjas žymiai naudingesnis būna nei, kad kiti 50+ vk daugiau
turintys žaidėjai.“
Sekantis klausimas buvo- kiek žaidėjų paskolini kiekvieną sezoną?
Į šį klausimą visi atsakė gan skirtingai. Vieni skolina 1-4, kiti maximum kiek leidžiama, t.y. 5, kiti
tik po 1, dar kiti 2-4 kiekvieną sezoną, bet dažniausiai tai priklauso kiek jaunimo turi komanda. Savaime
suprantama, kad kuo daugiau jaunimo, tuo mažiau vietos jiems, tad tenka skolinti. Kai kurie pasigenda ir
aktyvesnio vartotojų, kurie prašo paskolinti žaidėją aktyvumo:
„Paskutiniu metu paskolinu labai mažai ir tai tik tuos, kurie niekada nežais pagrindinėje
komandoje, priežastis yra ta, kad žaidimas pats nebeteikia jokio malonumo, neįdedu jokių pastangų, kad
surasti tinkama klubą, o norintys dažniausiai parašo ar paskolintum? Aš iškarto noriu žinoti koks vaidmuo
jo laukia, negi aš turėčiau gavęs 20 tokių prašymų kiekvieno dar paklausti koks jo vaidmuo laukia, tikrai
ne.“- teigė, Egis01 (AC “Tauragė“ 1.1 Tarptautinė lyga).
Į sekantį klausimą- ar norėtum skolinti daugiau žaidėjų? (dabar leidžiama max 5 žaidėjai)
atsakymai susidėliojo taip:
Vieni klubai norėtų, kiti tiesiog neturi ką skolinti ir jiems dabartinio limito pilnai pakanka, o vieni
pastebėjo to galimus pavojus.
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Mirza (MeetSharers 1.1 Tarptautinė lyga): „Čia labai slidi vieta. Jei bus pakeltas skolinimo skaičius,
rinkoje kils kainos jaunų žaidėjų (nes 1 WL klubai galės pirkti ir skolinti taip taupydami 70% vertės, ko
jaunimo komanda neduoda pirmą sezoną) ir mažų lygų klubai vėl virkaus, kad nieko nenusiperka.“
Superdzonis (Cereal Killers 1.1 Tarptautinė lyga): „Jei nesikeis Yt sistema, skolinimo amžiaus limitas,
manau, kad dabartiniai 2 pasiskolintų - 5 paskolintų limitai yra optimalūs. Man, aišku, nepamaišytų
didesnis limitas, bet tokiu atveju tiesiog dar daugiau talento būtų sukoncentruota 1WL rankose. 2
pasiskolintų limito taip pat nereiktų didinti, nes tuomet komandos komplektacija stipriai priklausytų nuo
aukštesnių klubų malonės ir "palankumo".“
Ketvirtas klausimas- kokie pagrindiniai kriterijai atsirenkant kam paskolinti žaidėją? Čia
buvo paminėta daug kriterijų. Neretai klubai susitaria dėl kelių sezonų skolinimo jei sąlygos tenkina. Nieko
per daug neišskirsiu, tiesiog, visus paminėtus kriterijus galima išvardinti papunkčiui:
* kiek žais

* vartotojo reputacija

* koks treneris

* žaidžiamos draugiškos rungtynės

* kokia lyga (stiprumas)

* komandos perspektyvos laimėti

* ko siekia komanda

* klubo finansinė situacija

* rekomendacijos kitų klubų
(skolinimosi istorija)

* klubo sudėtis

* WL konkurentai toje pozicijoje
* pergalių procentas pernai

* ankstesnių sezonų pasiekimai
* kaip bendrauja norintis pasiskolinti
ir kaip planuoja išnaudoti

* vartotojo iniciatyva turėti žaidėją
Mirzos (MeetSharers 1.1 Tarptautinė lyga) atsakymas skambėjo taip: „Vartotojo patikimumas
(čia labiau apie asmeninę patirtį arba pastebėjimus konferencijose. Nuolat stebiu mažesnių klubų diskusiją
ir kosmonautus įsimenu). Atsiliepimai, kitų vartotojų apie skolinimą. Siūlomos sąlygos (minutės, treneris,
tos pačios pozicijos žaidėjų skaičius ir kt). Vartotojo iniciatyva turėti mano žaidėją.“
Sekantis klausimas buvo užduotas tik 3-4 lygų klubams ir jis skambėjo taip- ar pats skoliniesi
žaidėjus iš aukštesnių lygų?
Scorpion (Ne bobų reikalas 3.4 Tarptautinė lyga): „Norėčiau skolintis bet nesiseka- aukštesnių
lygų klubai kažko tai delsia. Parašai labai ilgą laišką su konkrečiais planais ir tikslais tiek klubo, tiek
žaidėjų, dažniausiai jokio atsakymo. Arogantiškiausias žaidėjas pasirodė Egis iš Tauragės klubo, kelis
kartus nemandagiai atšovė tiek man, tiek kitiems (nors pastebėjau ne kartą, kad tas pats Egis tipo
"skolina" žaidėją, bet taip ir niekam nepaskolina, ir skolinimosi periodas net pasibaigia, nžn dėl ko. CP
Company klubo žaidėjai geri būtų, bet jis visada skolina žaidėjus žemesniais vk, nei tavo lygos ar klubo
vidurkis (pvz su 250 vk jis niekada neskolins esantiems žemiau nei ww2 lyga, o su 200 vk neskolins ww4
lygos klubams). Iš kitų žaidėjų atsiliepimų matau, kad reikliausias yra Mirza (todėl iš jo net nedomina
pasiskolinti žaidėjų). Kiniečiai, gal tik vienas iš 10 atrašė į mano skolinimosi užklausą ir laišką, jie
atsitvėrę kažkokia tylos siena, arba angliškai nemoka gal...“
Zevango (BC Afroditas 3.2 Tarptautinė lyga): „Laikas nuo laiko paduodu užklausas, taip pat,
pranešu apie paieškas spaudos konferencijose iš anksto, bet kol kas paieškos buvo bevaisės.“

Pirmų lygų klubai, išvadas darykitės patys.
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Dar vienas klausimėlis tik 3-4 Tarptautinių lygų klubams buvo užduotas apie kriterijus, kuriais
jie vadovaujasi, kai ieško žaidėjo savo komandai. Na, apklaustieji įvardino, kad svarbu sustiprėti arba
sutaupyti. Svarbu, kad žaidėjas būtų naudingas ne tik pirmoje sezono pusėje, bet ir Top16, ir sekančiuose
etapuose, kai varžovai vis stipresni ir stipresni. Svarbi žaidėjo statistika, bei įgūdžiai.
Na, ir paskutinis klausimas buvo kieno reikalavimai didesni, skolinančio ar besiskolinančio ir
ar pavyksta rasti kompromisą?
Vienareikšmiško atsakymo nėra. Tie, kurie skolina, linkę manyti, kad besiskolinantieji pervertina
savo galimybes, ypač 3-4 Tarptautinių lygų klubai, kai užsiprašo žaidėjų su dideliu vk. Tie, kurie skolinasi
žaidėjus, mano atvirkščiai, tačiau supranta, kad sąlygas, vis tik, diktuoja skolinantysis. Kompromisą, dažnu
atveju, pavyksta rasti visiems. Štai, pabaigai, keletas minčių iš apklaustųjų:
Superdzonis (Cereal Killers 1.1 Tarptautinė lyga): „Besiskolinantieji ieško lyderių, aukštų lygų klubai turi
vieno skillo roleplayerius, tad natūraliai mąstymas susikerta. Žemesnių lygų klubams vis dar trūksta
supratimo apie skillų, o ne vk svarbą. Jie nori laimėt, o skolinantieji nori max laiko ir tobulėjimo, tad
manau, kad natūralu, jog siekiai skiriasi, tačiau kompromisas visad atsiranda.“
Mirza (MeetSharers 1.1 Tarptautinė lyga): „Bet kokiu atveju visi žiūri naudos sau ir visi naudoja savitą
formulę apskaičiuoti kokio žaidėjo reikia (buvo čia atvejis, kai 3 WL nori žaidėjo nuo 270 VK :D). Mano
nuomone skolintojas yra galios pozicijoje, tad prie jo ir reikia labiau taikytis. Išvis mažų lygų klubai galėtų
siekti ilgalaikio bendradarbiavimo. Kartais pasiskolinti ką nors ne taip naudingo, bet žinant kad kitą
sezoną bus užtikrinti, kad tikrai turės ką skolintis. (čia nekalbu apie tuos klubus kurie siekia rezultato ir
nuolat kyla per lygas).“
Dragiux (BC Naujas 1.1 Tarptautinė lyga): „Labai sunkus klausimas, abi pusės siekia naudos sau ir tas
yra pateisinama, jeigu skolinantysis nepaskolino savo žaidėjo, tai tikriausiai kriterijai buvo per daug
užkelti, tas pats galioja ir besiskolinančiam.“
Borjomi (Basketballers 1.1 Tarptautinė lyga): „...aišku, pasitaiko nelogiškų norų, tiek tarp skolinančių,
tiek besiskolinančių. Pastoviai būna rašo komandos žaidžiančios žemesnėse lygose nei pažymi, kad nori
skolint. Net ir kai jau aukštesnėj lygoj žaidėjas 20+ naudingumo rinko bei dar 20+ vk padidėjo nuo
praėjusio sezono. Dažnai ir treneris būna su labai prastu treniravimo įgūdžiu. Tokių komandų argumentas
būna, kad žaidėjas daug žais ir bus lyderis. Bet čia manau nelogiškumas kyla iš nesupratimo, kas būtent
įtaką daro žaidėjų tobulėjimui. Taip pat būna tokių, kurie net nebando suvokt, kodėl kas nors jiems turėtų
skolint žaidėją - žiūri tik iš savo pusės. Kaip, kad tas, kuriam reikia 270vk centro žaisti WL3.
Tarp skolinančių komandų taip pat būna nelogiškų reikalavimų. Pastoviai matau, kad skolina žaidėjus per
aukštoms lygoms, kur tikrai neigiamą įtaką žaidėjas daro komandai. Ypač įstrigo atvejis, kai ronas bandė
skolint savo Briedį WL3, kai tas žaidėjas dar buvo apie 190, o kainavo virs 30k :D Tai ir nebūtų naudingas
ir kosmosą kainuotų. Bet ko nesiskolini ir tiek. Bet matau, kad būna kiti ir skolinasi tuos silpnus žaidėjus.
Tai kažkaip nesusiplanuoja normaliai. Dažnu atveju, tai dar ir sukelia riziką man skolinti žaidėjus, nes
būna kokį grybą dar paima i komandą, prižada 25 min, o tas i minusą komandai varo ir dėl to neina laimėt
ir gaut patirties bonusų.“
Zevango (BC Afroditas 3.2 Tarptautinė lyga): „Skolintojo reikalavimai baigiasi ties nurodymu kurioms
lygoms skolinti savo žaidėją. Pakankamas žaidimo laikas ir kiti esminiai dalykai eina kaip aksioma, ne
kaip reikalavimai. Besiskolinantis žaidėjas iš esmės mato ką skolinasi - jei žaidėjas netenkina, tiesiog turi
būti ieškoma alternatyvos, o ne keliami reikalavimai. Paskolinęs žaidėjas neturėtų lįsti į pasiskolinusio
taktines schemas, nebent atvejais kai paskolintas žaidėjas akivaizdžiai neišnaudojamas pagal galimybes.
Ginčytina vieta yra dėl žaidėjo treniravimo paskolinimo metu - šioje vietoje principinės nuomonės neturiu,
todėl nekomentuosiu.“
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Scorpion (Ne bobų reikalas 3.4 Tarptautinė lyga): „Žinoma, geriausia yra savo žaidėjus augintis, bet ne
visada taip išeina, todėl skolinimosi užklausa ir žaidimo savybė yra būtina, tik norėtųsi daugiau derybų
(skolinimosi 2 sezonams į priekį), arba dažnai siūlau mainus žemesnių lygų vadovams ir parašau, kad
pamainę, iš karto galėsiu jam paskolinti jo išmainytą žaidėją - nieko nesudomino dar tokie pasiūlymai.“
Reziumuojant galima teigti, kad skolinimas yra labai svarbus Bballzone ekosistemos
komponentas. Nors donorų ir recipientų nuomonės neretai išsiskiria, tačiau, tai skatina tarpusavio
bendravimą ir sezono pradžioje, kažkiek, palaiko aktyvesnę bendruomenę, kaip ir mainai.

TOBULĖJIMO ŠUOLIS
Toli nenuvažiuojant nuo skolinimų, keletas pastebėjimų dėl žaidėjų tobulėjimo šuolių. Neretai
svarbi skolinimo priežastis yra ta, kad žaidėjas gautų tobulėjimo šuolį ir taip greičiau priaugtų iki
pagrindinės komandos lygio. Šie pastebėjimai gal nebus itin naudingi patyrusiems vartotojams, bet tiems,
kurie šuolius naudoja retai, galbūt pravers. Tai, viso labo keli mano pastebėjimai. Neaptarinėsiu kada verta
daryti šuolį, kada nelabai, tačiau jei Jūsų žaidėjas gavo šuolį ir Jūs nusprendėt, kad norit daryti šuolį, tai
atsiminkit:
*jeigu esate praskautinę savo žaidėją, tai matysite jo visų įgūdžiu potencialus ir jei sugalvosite
skirti 100 įgūdžio taškų ant įgūdžio, kurio vidinis potencialas +10%, tai tas įgūdis padidės per 110 įgūdžio
taškų. (su minusu, savaime suprantamas bus atvirkščiai).
*atlikus šuolį, žaidėjo potencialas nukrenta, tačiau jau po šuolio, treniruočių ataskaitoje gali rodyti
seną informaciją su nepakitusiu žaidėjo potencialu. Tai tiesiog kažkokios atvaizdavimo problemos.
Šuoliui panaudoti yra skiriamos dvi dienos, tai paskutinė (63-čia) ir pirmoji (1-a) naujo sezono
diena. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį?
*63-čios dienos ryte Jūs jau žinosite, kuriems žaidėjams galite naudoti tobulėjimo šuolį. Jeigu
esate labai skrupulingas ir perfekcionistas, ir nusprendėte naudoti šuolį, tai galite jį daryti naujo sezono
pirmos dienos vakare. Tada žaidėjas gaus dvi treniruotes (63d. ir 1d. vakare) su dar nenukritusiu
potencialu, o tai reiškia ir daugiau treniruočių taškų. Tai turėtų pasijausti jei žaidėjo potencialas nukrenta
labai smarkiai (pvz.: per 4 punktus). Svarbu: įvertinkite ar sugebėsite prisijungti 1d. vakare po treniruočių,
kurios vyksta 23h, o kartais ir užsitęsia kelias minutes. Tad turėsite nepilną valandą (tarp 23h ir 00h)
prijungti ir panaudoti šuolį. Kitu atveju šuolis tiesiog nuplauks. Taip pat, visada yra rizika, kad žaidimo
administracija sugalvos optimizuoti žaidimą, iš anksto nepranešusi ir pačiu netinkamiausiu metu, tad
žaidimas tuo metu gali būti nepasiekiamas. Todėl siūlyčiau nelaukti vakaro.
*Jeigu Jūsų žaidėjo kontraktas baigiasi ir norite jį pratęsti išankstiniu pratęsimu, reikėtų atsižvelgti ir į
tai. Žaidėjo alga prieš šuolį ir po šuolio skirsis, nes pasikeis jo vk ir potencialas. Šiame pavyzdyje matote,
kaip pasikeitė alga, vk padidėjus per 18 punktų ir potencialui nukritus per 2. Šiuo atveju man buvo
naudinga nepratęsti kontrakto pirmą
sezono dieną, nes dabartinė jo alga
ganėtinai maža ir šį sezoną sutaupysiu
apie 30k pratęsęs tik prieš pat apribotų
pradžią.

PRIEŠ

PO
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TRUMPAI
Šį sezoną turtinguosius klubus „nudžiugino“ santaupų mokesčiai.
EN- http://www.bballzone.net/forum/maximum-limit-of-total-savings-to-beincluded-from-64th-s-t13440.html
LT-http://www.bballzone.net/lt/News-read-5a9c5c6e24c64_62ojo_sezono_apzvalga.htm
Visiškai nenudžiugo biednesni vartotojai.
Turim naują rekordininką pagal vk- Feng Liang

LAISVAS ŽODIS, KURIS NE TOKS JAU IR
LAISVAS (pagal Captain Obvious)
„Labas. Reiškiuosi (konferencijose red. Past). Ir tai kelia kažkodėl
didelį ažiotažą. Nežinau kodėl. Matyt, tai yra mūsų lietuvių gyslose. Jeigu
atsiranda personažas, kaip aš, kuris kalba, domisi, ieško, netyli jis ima
nepatikti šulams aukštiesiems. O dar jeigu klydęs ir kilęs, tu, keliesi ir
tobulėji jie išvis niršta. Apie žaidimą daug pasakau ir pasikartosiu, tai kelia
emocijas į dvi stovyklas vieni eina su kitais iš idėjos prieš mane, kiti palaiko.
Priežasčių reikėtų ieškotis pas kiekvieną trolį atskirai. Su bbzone Lietuvos
bendruomene reikia tiek pat kantrybes kiek su moterimis. Jos ir palinkėsiu, kantrybes ir padėkit Lietuvos
klubams stiprėti darbais, o ne gražiomis kalbomis. Mat, kai iškyla klausimų ar bėdų visi puola, tik
blevyzgavot, be apčiuopiamos naudos. Tai tiek.“

BBALLZONE LINKSMAI (pagal marcinkus)
-Kas bendro tarp paskutinės minutės atakų ir
prašvinkusio maisto šaldytuve? Nespėjai laiku
išmesti.
-Kokia bendra priežastis pykdo moteris lovoje
ir bballzone žaidėjus? Nes vietoj didelio centro
pastato mažiuką įžaidėją.
-Kuo panašūs studentai, kurie norėjo pavaryt
univere, bet nifyga nesigavo ir skautų surasti
žaidėjai? Prasti vidiniai potencialai.
-Dėl kokio
nepyksta? 0-7

priešininko

spurto

-Na dar pora trumpų apie bballzone, trumpų
kaip ir arnul kadencija.
-Kuo panašūs moters nuomonė ir nacionalinė
lyga? Niekam nerūpi.
-Ką sako bballzone žaidėjai apie taškas į tašką
rungtynes? Rungtynės vyko įtemptai iki
priešpaskutinės minutės.

niekas

-Kas bendra tarp dabartinių kinder surprise ir
nemokamų žaidėjų numerių keitimų? Šūdas ne
siurprizas.
-Ką atsako tiek mokinys, kurio tėvai prašo
geriau mokintųsi, tiek darius, kuriam pasiūlo
pakeitimus dėl menedžerio? Įtrauksiu į todo
sąrašą.

Ir vienas nuo manęs:
-Kokiu greičiu tobulėja BBallzone? Sraigės.

PADĖKA
marcinkus
gedunex
superdzonis
Ryuko666
Mirza
Zevango
ColeR
markobistro
dragiux
Egis01
izaidejas
Captain Obvious
ronas
Scorpion
TheCoach
Borjomi
benislovas

Kas nori išbandyti savo žinias apie 1.1 Tarptautinės lygos finalų istoriją, gali, tai padaryti čiahttps://www.playbuzz.com/item/7a12f684-1ad9-4d3a-bf18-0b86958e45f7

