
 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

2018 M.  

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja 2018 m. Prienų rajono savivaldybės salės futbolo pirmenybių 

organizavimo ir vykdymo tvarką, drausmės nuobaudų skyrimą bei nustato kitus su pirmenybių 

organizavimu susijusius santykius. 

2. Nuostatai yra sudaryti remiantis LFF,LSFA nuostatais ir kitomis taisyklėmis. 

3. Salės futbolo pirmenybes organizuoja ir joms vadovauja: 

3.1. Prienų rajono savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyrius; 

3.2.Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. 

 4. Pirmenybes vykdo teisėjų kolegija, vyr. teisėjas Julius Strampickas, Prienų KKSC treneris. 

5. Pirmenybių vieta: Prienų rajono savivaldybės KKSC sporto salė, Birutės g. 7, Prienai. 

6. Varžybų laikotarpis 2018 m.  sausis – vasaris . Pirmasis turas 2018 01 06. 

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Populiarinti futbolą, skatinti įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, įtraukti juos į sportinę 

veiklą, suteikti galimybę gerai praleisti laiką, skatinti bendruomeniškumą. 

8. Prisijungti prie masinio futbolo plėtojimo Lietuvoje. 

9. Išaiškinti stipriausias rajono komandas, geriausius žaidėjus ir skatinti tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

III. PIRMENYBIŲ DALYVIAI 

 

10. Pirmenybėse gali dalyvauti futbolo komandos, kurios iki 2018 m. sausio 3 d. vyr. teisėjui 

pateikia vardinę paraišką (paraiškos forma pridedama).  

11. Į paraišką galima įtraukti 12 žaidėjų (neskaičiuojant 50 metų amžiaus ir vyresnių žaidėjų) ir 

du oficialius asmenis, turinčius teisę sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. 

12. Į rungtynių protokolą leidžiama įrašyti 12 žaidėjų (neskaičiuojant 50 metų amžiaus ir 

vyresnių žaidėjų). 

 13. Vardinė paraiška turi būti patvirtinta gydytojo viza arba žaidėjo parašu. Jeigu komandoje yra 

nepilnamečių, už jų sveikatą privalo garantuoti sveikatos priežiūros specialistai (reikalinga gydytojo 

viza) bei pateikti tėvų sutikimą dalyvauti varžybose. 

14. Žaidėjui pirmenybių metu leidžiama atstovauti tik už vieną komandą. 

15. Reikalavimai varžybų dalyviams: 

15.1. Varžybose dalyvauja mėgėjai nuo 14 iki 60 metų amžiaus. 



15.2. Turnyre dalyvauja tik Prienų rajono ir Birštono savivaldybių gyventojai.     

15.3. Atkrintamosiose varžybose galės dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie bus sužaidę ne mažiau kaip 3 

varžybas reguliariose pirmenybėse. 

 

IV. FINANSINIAI REIKALAVIMAI 

 

16. Komandos Prienų savivaldybės salės futbolo pirmenybėse dalyvauja be startinio mokesčio. 

 
 

V. PIRMENYBIŲ STRUKTŪRA IR VYKDYMO TVARKA 

 

19. Komandos žaidžia vieno rato sistema.  Vėliau pusfinaliuose susitinka  komandos užėmusios 1-4 

ir 2-3 vietas. 

20. Jei pirmenybėse dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje 

nustatoma pagal tarpusavio rungtynių rezultatus. Jei šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia: 

20.1. didesnis pergalių skaičius; 

20.2. bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius; 

20.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

20.4 burtai. 

21. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų. 

22. Komandos žaidžia du kėlinius po 25 minutes.(laikas nestabdomas, komandai suteikiama viena, 

1 min. pertrauka kėlinyje). 

23. Aikštėje žaidžia 1 vartininkas ir 4 žaidėjai (keitimai neribojami).  

24. Komandai prasižengus 6 kartus (bet kurioje salės vietoje) skiriamas 9 metrų baudinys. Jeigu 

žaidėjas prasižengia arba sužaidžia ranka savo baudos aikštelėje, skiriamas 6 metrų baudinys. 

Pasibaigus pirmam kėliniui pražangų skaičius anuliuojamas. Jei žaidžiamas pratęsimas – antrojo 

kėlinio pražangos nėra anuliuojamos. 

25. Rungtynėms teisėjauja du teisėjai. 

26. Atkrintamųjų ir finalinių rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, žaidžiami 2 pratesimai po 5 min. 

Jei ir po pratesimo rezultatas lygus, mušami 6 m baudiniai. Baudinius muša 3 kiekvienos komandos 

žaidėjai. 

 

VI. PROTESTAI 

30. Protestą turi teisę pateikti komandos vadovas. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo po varžybų 

tuoj pat įspėti apie tai varžybų teisėjus ir varžovų komandos vadovą bei pateikti raštišką protestą, bet ne 

vėliau kaip 30 min. po rungtynių. 

31. Pateiktas protestas nagrinėjamas Drausmės komisijos tik gavus išsamų motyvuotą protestą. 

 

 

VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 



 

33. Šie nuostatai reglamentuoja nuobaudų skyrimą komandoms konkrečiais atvejais už šių nuostatų 

pažeidimus. DK (Drausmės komitetas) nagrinėja ir skiria drausmines nuobaudas žaidėjams, 

remiantis rungtynių protokole teisėjų padarytais įrašais, šiais nuostatais ir kitais norminiais 

dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą. 

34. Drausmės komitetas komandų vadovams žodžiu arba raštu teikia informaciją apie jų komandos 

žaidėjams taikomas drausmines nuobaudas. 

35. Komandų vadovai atsako už žaidėjų, oficialių asmenų elgesį prieš rungtynes, rungtynių metu ir 

1 val. joms pasibaigus (varžybų vykdymo vietoje). 

36. Žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą privalo registruoti tiek varžybų organizatoriai , tiek ir 

komandos vadovai. 

37. Pražangos, už kurias žaidėjas yra įspėjamas (rodoma geltona kortelė): 

37.1. Kai žaidėjas elgiasi nesportiškai; 

37.2 Kai žaidėjas žodžiu ar veiksmu išreiškia nesutikimą su teisėjo nuomone; 

37.3. Kai žaidėjas nuolatos pažeidžia žaidimo taisykles; 

37.4. Kai žaidėjas stabdo žaidimo pratęsimą; 

37.5. Kai žaidėjas nepaiso reikalavimo laikytis distancijos, mušant kampinį, įvedant kamuolį, 

mušant laisvą smūgį vartininkui išmetant kamuolį nuo vartų; 

37.6. Kai žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo ar pažeidžia keitimo procedūrą; 

38. Žaidėjas, gavęs 2,4,6,8 ir toliau poromis geltoną kortelę, automatiškai diskvalifikuojamas 1 

rungtynėms. 

39. Pražangos, už kurias žaidėjas išvaromas iš aikštės (rodoma raudona kortelė): 

39.1. Kai žaidėjas grubiai pažeidžia žaidimo taisykles; 

39.2. Kai žaidėjas elgiasi agresyviai; 

39.3. Kai žaidėjas apspjauna priešininką ar bet kokį kitą asmenį; 

39.4. Kai žaidėjas sutrukdo įvarčio mušimui tyčia liesdamas kamuolį ranka (išskyrus vartininką jo 

paties baudos aikštelėje) 

39.5. Kai žaidėjas sutrukdo priešininkui akivaizdžią įvarčio galimybę judėdamas į priekį bei 

nusižengdamas bauda, už kurią baudžiama laisvu smūgiu arba baudiniu; 

39.6. Kai žaidėjas naudoja įžeidžiamą kalbą; 

39.7. Kai žaidėjas gauna antrą geltoną kortelę tų pačių varžybų metu. 

40. Išvarytas iš aikštės žaidėjas negali įžengti į aikštę žaidimo metu bei negali sėdėti ant atsarginių 

žaidėjų suolelio. Atsarginis žaidėjas gali įžengti į aikštę praėjus dviem pilnom minutėm po to laiko, 

kai buvo išsiųstas komandos draugas, išskyrus tuos atvejus, kai dviejų minučių baudos metu buvo 

įmuštas įvartis bei gavus teisėjo leidimą. 

41. Pašalintas žaidėjas automatiškai diskvalifikuojamas 1 rungtynėms ir laukia DK sprendimo dėl 

galutinio diskvalifikacijos termino. 



42. Drausmės komitetas sprendimus dėl raudonų kortelių priima vadovaujantis šiais bendrais 

kriterijais: 

42.1. raudona kortelė už teisėjo įžeidimą – ne mažiau kaip vienos rungtynės; 

42.2. raudona kortelė už šiurkštaus žaidimo atvejus, turėjusius rimtų pasekmių (pvz žaidėjo trauma) 

– ne mažiau kaip dvi rungtynės; 

42.3. raudona kortelė už agresyvų elgesį – ne mažiau kaip dvi rungtynės; 

42.4. raudona kortelė už agresyvų elgesį ir fizinės jėgos naudojimą- ne mažiau kaip trys rungtynės; 

42.5 raudona kortelė už ypač rimtus incidentus – sprendžiama DK ir komandų vadovų susirinkime. 

43. Jeigu žaidėjas, kurio diskvalifikacijos terminas nepasibaigęs dalyvauja rungtynėse, tai jo 

komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:3), o žaidėjui pratęsiama diskvalifikacija. 

44. Jeigu rungtynėse dalyvauja į protokolą neįrašytas žaidėjas, tai jo komandai užskaitomas 

techninis pralaimėjimas (0:3). 

45. Jeigu komanda, nepasibaigus rungtynėms be teisėjų leidimo palieka aikštę ir atsisako į ją grįžti 

ir tęsti rungtynių, dėl jos kaltės rungtynes nutraukia teisėjai, apie tai išdėstę raporte, jai užskaitomas 

techninis pralaimėjimas (0:3), o incidentą išsamiai svarsto ir savo sprendimą dėl taikomų 

drausminių nuobaudų priima ir paskelbia DK. 

46. Atsižvelgdamas į drausmės pažeidimo bei incidento aplinkybes, incidente dalyvavusių asmenų 

kaltės laipsnį ir pasekmes , bei kitas svarbias aplinkybes Drausmės komitetas gali taikyti 

nuostatuose nurodytas sankcijas. 

47. Klubui, komandai, žaidėjams, arba oficialiems asmenims už pražangas, netaktišką elgesį, kitus 

nusižengimus gali būti taikomos žemiau išvardintos nuobaudos: 

47.1. Įspėjimas; 

47.2. Žaidėjo, komandos oficialaus asmens diskvalifikacija konkrečiam rungtynių skaičiui; 

47.3. Pašalinimas iš pirmenybių 

48. Jeigu komanda be pateisinamos priežasties neatvyksta į rungtynes tai jai užskaitomas techninis 

pralaimėjimas (0-3). Pasikartojus neatvykimo į rungtynes atvejui tokį elgesį svarsto ir savo 

sprendimą priima DK. 

49. Komandą pašalinus iš salės futbolo pirmenybių ar jai atsisakius toliau dalyvauti, jos sužaistų 

rungtynių rezultatai anuliuojami jeigu iki tol komanda nėra sužaidusi 50% +1 rungtynių. Jeigu 

sužaista daugiau negu 50%  +1 rungtynės, tai likusiose rungtynėse jei užskaitomi techniniai 

pralaimėjimai 0:3. 

50. Rungtynių teisėjas pasilieka teisę įvertinti pražangas rungtynių metu. 

51. Nuobaudos galioja iki atkrintamųjų rungtynių, sekančio etapo nuobaudos pasinaikina prieš 

finalinį etapą. 

52. Drausmės komiteto nariai: pirmenybių organizatorių atstovai, pirmenybių vyr. teisėjas (esant 

reikalui dalyvauja komandų vadovai). 

 



VIII. APDOVANOJIMAI 

53. Pirmenybių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais, geriausi 

žaidėjai – asmeniniais prizais. 

 

IX. INFORMACIJA 

 

Pirmenybių rungtynės vyks -  Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras 

Birutės g. 7 –Prienai 

Finalinės rungtynės vyks- Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, 

Pramonės g. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nuostatus parengė varžybų organizatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prienų rajono savivaldybės futbolo pirmenybių 
 

Vyr. teisėjui 

 

...................... 

(data) 

Prienai 

 

PARAIŠKA  

  

Eil.nr. Vardas, pavardė Parašas Sveikatą pasitikrinau, 

už pasekmes varžybų 

metu atsakau (arba 

gydytojo viza 

mokiniams) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

 

 

Komandos vadovas: ............................................. 

                (vardas, pavardė, parašas) 


