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FUTBOLO TURNYRO NUOSTATAI 
 

 

Prezidento Jono Žemaičio taurei 2023 laimėti 
Vaikų futbolo nuostatai 

Varžybų tikslai ir uždaviniai 
 

1. Populiarinti vaikų futbolą Vilniaus mieste bei Lietuvoje. 
2. Prisidėti prie masinio sporto plėtojimo Lietuvoje. 
3. Įtraukti į šį žaidimą kuo daugiau jaunimo, paskatinti juos aktyviai sportuoti. 
 

 

Varžybų vieta ir laikas 

 
Turnyras vyks Sportima manieže, Ąžuolyno g. 5, Vilniuje. Varžybos vyks vasario 16 d. (ketvirtadienį), varžybos 
prasidės 11:20 val., baigsis 18.30 val. Taip pat turnyras vyks Pilaitės manieže 09:00 iki16:00 val. vasario 16 
d. 
 

 

Varžybų dalyviai 
 

Amžiaus grupės po 8 komandas Pilaitės manieže: 
2010 (g., m.), 
2011 (g., m.). 
 
Amžiaus grupės po 12 komandų Sportimoje: 
2013 (g., m.), 
2014 (g., m.), 
2015 (g., m.), 
2016 (g., m.), 
 
     
Komandų registracija vykdoma gmail formoje https://forms.gle/SUwwKzoM12RmqbKy5 iki vasario 6 
dienos. Komandoje registruoti galima: 2010-2011 gimimo daugiausiai 15 žaidėjų, 2013-2016 gimimo 
daugiausiai 12 žaidėjų.  
Visi dalyviai patvirtina, kad susipažino su turnyro nuostatais. Taip pat, kad yra sveiki ir rungtynių metu už 
savo sveikatą atsako patys. 
 

 

Varžybų vykdymo tvarka, pagrindinės taisyklės 

 

Minimalus komandų skaičius turnyre kiekvienoje vaikų amžiaus grupėje-pogrupyje yra 4, maksimalus 6. 
Esant daugiau norinčių, organizatoriai svarstys galimybes turnyrą išplėsti.  
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1. Vaikų komandos bus suskirstytos į grupes ir kiekviena komanda sužais nemažiau 4-ių rungtynių.  
2. Rungtynių trukmė 19 min, plius 1 min pertraukėlė tarp rungtynių. Žaidžiama skirtingai pagal amžiaus 
grupes:  
2010 ir 2011 m 9x9;  
2013 ir 2016 m. 5x5. Žaidėjų keitimas neribojamas. 
3. Žaidžiama be nuošalių. 
4. Kamuoliui išriedėjus už šoninės linijos, žaidimą atnaujina priešininkų komandos žaidėjas, spirdamas 
kamuolį koja. Žaidimas atnaujinamas iš tos vietos, kur kamuolys paliko aikštę. Kamuoliui išriedėjus už galinės 
linijos, žaidimą atnaujiną priešininkų komandos vartininkas, mesdamas kamuolį į aikštę ranka.  
5. Kamuoliui išriedėjus už galinės linijos nuo savos komandos žaidėjo, priešininkų komanda gauna teisę 
kelti kampinį.  
6. Rungtynėms vadovauja vienas aikštės teisėjas, kurį skiria varžybų organizatorius.  
7. Draudžiama žaisti žaidėjams, neturintiems teisės dalyvauti rungtynėse, komandai pažeidus šį punktą 
užskaitomas pralaimėjimas 0:3.  
8. Žaidėjas gavęs geltoną kortelę, šalinamas 3 minutėms iš varžybų. Jei varžovai pelno įvartį, žaidėjas gali 
grįžti į aikštę nesibaigus nuobaudos laikui.  
9. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš rungtynių. Taip pat privalo praleisti sekančias rungtynes.  
10. Kilus įtarimams dėl žaidėjo profesionalumo apribojimų galima pateikti protestą. Žaidėjas privalės 
pateikti asmens dokumentą ir jis bus patikrintas ar yra įregistruotas komandoje ir ar nežaidžia 
profesionalioje lygoje.  
11. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę bausti komandas, klubus, žaidėjus už nedrausmingą elgesį 
turnyre, pašalinant klubą, komandą, žaidėją iš turnyro. 
 

Nugalėtojų nustatymas 
 

Grupės varžybose už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaimėjimą - 0 taškų. 
 
Komandų užimamos vietos grupėse nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem ar daugiau komandų, 
surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą grupėje lems (eilės tvarka): a) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių 
skirtumas; b) didesnis įmuštų įvarčių skaičius; c) didesnis pergalių skaičius;  
Atkrintamųjų varžybų stadijoje, rungtynėms pasibaigus lygiosiomis yra mušami 9 metrų baudiniai. Iš 
kiekvienos komandos po 3 žaidėjus. 
 

Apdovanojimai 

 

Turnyro I, II, III vietos nugalėtojai apdovanojami medaliais ir projekto suvenyrais, geriausi žaidėjai 
individualiais prizais. 

 
 

 

 

 

Direktorius Linas VIRKETIS 

 

 


