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ATVIRŲ 2018 M. JURBARKO RAJONO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja atvirų 2018 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybių 

varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, drausmės nuobaudų skyrimą, o taip pat nustato kitus, su 

varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus. 

3. Šie nuostatai yra sudaryti remiantis LFF įstatais, kitais reikalavimais ir norminiais aktais. 

4. Atviras 2018 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybes organizuoja ir vykdo Jurbarko 

rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Organizatorius). 

5. Varžyboms vadovauja teisėjų kolegija. 

6. Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Švedas, tel. 8 447 72536. 

 

II. VARŽYBŲ STRUKTŪRA IR VYKDYMO LAIKOTARPIS 

 

7. Atvirose 2018 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse dalyvauja 6 komandos. 

Varžybų vykdymo sistema: 

I etapas – varžybos grupėje. Komandos žaidžia tarpusavyje vieno rato sistema. 

Kiekviena komanda sužaidžia po 5 rungtynes. 

II etapas – atkrintamosios varžybos ir finaliniai susitikimai. 

Komandos po I etapo grupėje užėmusi I, II vietas tiesiogiai patenka į pusfinalį. Likusios 

komandos dalyvauja atkrintamosiose varžybose pagal sistemą 3-6, 4-5. Žaidžiama iki 

1 laimėtų rungtynių. Laimėjusios komandos patenka į pusfinalį, o pralaimėjusios komandos 

kovoja dėl 5-6 vietų. Pusfinalio susitikimuose žaidžiama iki 1 laimėtų rungtynių, 

laimėjusios komandos kovoja dėl 1-2 vietų, o pralaimėjusios dėl 3-4 vietų. 

 

ATKRINTAMŲJŲ VARŽYBŲ SISTEMA 
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 8. Dviem arba daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta lentelėje nustatoma pagal 

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

–  didesnis pergalių skaičius; 

–  bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius; 

–  didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

–  burtai. 

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

neatvykimą į rungtynes – minus 1 taškas. 

10. Komandos žaidžia 2 kėlinius po 25 minutes.  

11. Rungtynėms vadovauja 1 teisėjas. 

12. Varžybų vykdymo laikotarpis – 2018 m. sausio – kovo mėnesiais. 

13. Atviros 2018 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybės vykdomos A. Giedraičio-

 Giedriaus gimnazijos sporto salė (Vydūno g. 15, Jurbarkas). 

 

 III. KOMANDŲ REGISTRACIJA 

 

14. Komandos registruojamos iki sausio mėn. 5 d. (imtinai). Registracija vykdoma 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre adresu Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas, tel. 

8 447 72536 ir el. paštu: jurbarkosportas@gmail.com. 

15. Paraiškos (Priedas Nr. 1) formos elektroninį variantą atsiųsti elektroniniu paštu 

jurbarkosportas@gmail.com iki š. m. sausio 11 d., o popierinį variantą su visų žaidėjų ir komandos 

vadovo parašu pristatyti iki pirmųjų rungtynių. Paraiškoje galima registruoti 20 žaidėjų 

ir 2 oficialius asmenis, turinčius teisę sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Žaidėjai, kurie nebus 

užregistruoti iki pirmų rungtynių, negalės būti papildomai registruojami. 

16. Paraiškoje žaidėjai savo parašu patvirtina, kad pasitikrino gydymo įstaigoje savo sveikatos 

būklę bei gali dalyvauti futbolo varžybose. Įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų 

metu, varžybų organizatoriams jokių pretenzijų neturės. Asmenims, neturintiems 18 metų, privalu 

turėti galiojančią sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicinine 

pažyma (Forma Nr. 068a). Klubų arba komandų vadovai, treneriai atsako, kad asmenys neturintys 

18 m. dalyvautų varžybose turėdami galiojančią medicininę pažymą (Forma Nr. 068a). 

17. Po registracijos komandos privalo  susipažinti su nuostatais, prižada vykdyti jų  

reikalavimus, laikytis teikiamų organizatorių raštų ir kitų nurodymų, susijusių su varžybų 

organizavimu ir vykdymu. 

18. Žaidėjams iš komandos į komandą pereiti galima iki 3 turo pradžios. 

 

IV. FINANSINIAI REIKALAVIMAI 

 

19. Varžybų starto mokestį 70,00 Eur sumokėti į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro sąskaitą LT 684010044300067164 AB DnB NORD bankas, b.k 40100 iki š.m. sausio 26 d. 

 

V. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

20. Šie nuostatai reglamentuoja nuobaudų skyrimą konkrečiais atvejais už šių nuostatų 

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

rungtynių protokole teisėjų padarytais įrašais, o taip pat šiais nuostatais ir kitais norminiais 

dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą. 

21. Klubai arba komandos atsako už: 

–  Žaidėjų, oficialių asmenų, fanų elgesį prieš rungtynes, rungtynių metu ir 1 val. joms 

pasibaigus (varžybų vykdymo vietoje); 

–  Tvarką ir saugumą varžybų vykdymo vietoje. 

22. Organizatoriai klubų arba komandų oficialiems asmenims – treneriams arba vadovams 

žodžiu arba raštu teikia informaciją apie jų komandos žaidėjams taikomas  drausmines nuobaudas. 

23. Žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą privalo registruoti ir pačių komandų vadovai. 
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24. Žaidėjas, gavęs 4,6,8 ir toliau poromis geltoną kortelę, automatiškai diskvalifikuojamas 

1 rungtynėms.  

25. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę šalinamas iš salės nepasibaigus rungtynėms, automatiškai 

diskvalifikuojamas 1 rungtynėms ir laukia DK sprendimo dėl galutinio diskvalifikacijos termino.  

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

komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o žaidėjui pratęsiama diskvalifikacija. 

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

grįžti ir tęsti rungtynių, dėl jos arba fanų kaltės rungtynes nutraukia teisėjai, apie tai smulkiai išdėstę 

raporte, jai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o incidentą išsamiai svarsto ir savo 

sprendimą dėl taikomų drausminių nuobaudų priima ir paskelbia DK. 

28. Komandos arba klubo žaidėjams, arba oficialiems asmenims už pražangas, netaktišką 

elgesį, kitus nusižengimus gali būti taikomos žemiau išvardintos nuobaudos: 

–  Įspėjimas; 

–  Diskvalifikacija (draudimas treneriui arba oficialiems asmenims vadovauti savo komandai 

nuo atsarginio žaidėjų suolelio); 

–  Piniginė bauda (nuo 15,00 iki 50,00 Eur, kuri turi būti sumokėta iki nurodyto termino). 

29. Jeigu komanda neatvyksta į rungtynes, tai tokį atvejį svarsto ir savo sprendimą priima 

DK. Jeigu DK nusprendžia, kad komanda neatvyko į rungtynes be pateisinamos priežasties, tai: 

–  Jai užskaitomas pralaimėjimas 0:5 ir atimamas 1 taškas turnyrinėje lentelėje; 

–  Taikoma piniginė bauda iki 50,00 Eur, kuri turi būti sumokėta iki DK nustatyto termino. 

30. Pasikartojus neatvykimo į rungtynes atvejui, komandai gali būti diskvalifikuojama iš 

pirmenybių. 

 

VI. PROTESTAI 

 

31. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai iš karto po rungtynių įspėti rungtynių 

teisėjus, varžovų komandos oficialius asmenis. Trumpas protesto motyvas, tuoj pat po rungtynių, 

įrašomas į varžybų protokolą. 

32. Protestai negali būti pateikti dėl teisėjų priimtų sprendimų. 

33. Pateiktas protestas nagrinėjamas DK per 48 val. po rungtynių (darbo dienomis), gavus 

išsamų motyvuotą protestą ir sumokėjus protesto mokestį (15,00 Eur.) Nepaisant to, ar protestas 

patenkinamas ar atmestas, protesto mokestis negrąžinamas. 

34. Jeigu per 48 valandas (darbo dienomis) organizatoriams nepateikiamas išsamus 

motyvuotas protestas ir (arba) nėra sumokėtas nustatyto dydžio protesto mokestis – protestas 

nenagrinėjamas. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

35. Komandos užėmusios prizines vietas apdovanojamos taurėmis, žaidėjai medaliais 

(iš viso 15 asmenų). 

36. Specialiais prizais apdovanojami: 

–  Geriausias pirmenybių vartininkas; 

–  Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas. 

37. „FAIR PLAY“ prizas įteikiamas korektiškiausiai atvirose 2018 m. Jurbarko rajono salės 

futbolo pirmenybėse dalyvaujančiai komandai. 

 

Pastaba: 

 

1. Visais nuostatuose nenumatytais atvejais sprendimus priima pirmenybių organizatoriai, 

kurių sprendimai yra galutiniai; 

2. Organizatoriai palieka sau teisę, esant būtinumui, koreguoti arba papildyti šiuos nuostatus. 

  



 


