2017/18 m. METŲ SEZONO
LIETUVOS SALĖS FUTBOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI

SĄVOKOS


Nuostatai – šie 2017/18 metų Lietuvos Salės futbolo varžybų nuostatai;



LFF – Lietuvos Futbolo Federacija;



AFF – LFF nariais esančios regioninės futbolo asociacijos;



LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;



LSFA – Lietuvos salės futbolo asociacija;



Varžybos – Salės futbolo A, Salės futbolo I lygos ir kitos šiuose Nuostatuose reglamentuotos salės futbolo
varžybos;



Salės futbolo A lygos čempionatas – šių nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos 2017/2018 m. sezono
Salės futbolo A lygos klubų varžybos;



Salės futbolo I lygos pirmenybės - šių nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos 2017/2018 m. sezono
Salės futbolo I lygos klubų varžybos;



COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu
https://comet.lff.lt;



Salės futbolo Taurės varžybos – salės futbolo varžybos, kuriose salės futbolo klubų komandos varžosi dėl
prizo – Salės futbolo Taurės;



Salės futbolo Super taurės rungtynės – salės futbolo varžybos, kuriose salės futbolo komandos varžosi dėl
prizo – Salės futbolo Super taurės;



Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis salės futbolo komandą ir
esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį;



Komanda – grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių
Rungtynėse;



Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda;



Dublerinė A lygos komanda – tai Dublerinė Salės futbolo A lygos čempionate rungtyniaujančio Klubo
komanda;



Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos (IFAB –
International Football Association Board) patvirtintas Salės futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui
išsiaiškinti;



FIFA – Federation Internationale de Football Association;



UEFA – Union of European Football Associations;



Varžybų dalyvis – Varžybose dalyvaujantis asmuo.
BENDROJI DALIS

1.
2.
3.

Šie Nuostatai nustato 2017/18 metų sezono Varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat
reglamentuoja kitus su Varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.
Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui.
Salės futbolo A lygos čempionatą, Salės futbolo Taurės, Salės futbolo Super taurės varžybas vykdo LFF
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4.

ar jos pavedimu kiti įgalioti subjektai.
Salės futbolo I lygos pirmenybes organizuoja LFF narėmis esančios AFF, jeigu jų narystės LFF nėra
sustabdytos. LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu Salės futbolo I lygos pirmenybes gali būti pavesta
organizuoti kitiems subjektams.

BENDROSIOS VARŽYBŲ NUOSTATOS
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti Varžybose, privalo pateikti atitinkamų Varžybų organizatoriui
oficialų rašytinį prašymą dalyvauti atitinkamose Varžybose jų organizatoriaus nustatytu terminu. Šiuo
prašymu Klubas, be kita ko, privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF, LSFA įstatų,
reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (tarptautinės futbolo asociacijos valdyba) nustatytų salės
futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoti visus ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka.
Klubas, turintis teisę dalyvauti atitinkamose Varžybose šios teisės netenka, jeigu:
6.1. nepateikia Varžybų organizatoriui šiuose nuostatuose nustatyta tvarka prašymo dalyvauti
atitinkamose Varžybose ir/ar registruoti jo komandą atitinkamoms Varžyboms ir/ar kitų pagal
šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais; arba
6.2. pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose Varžybose, kuriose dalyvauti Klubas turi teisę, remiantis
Nuostatais.
Klubui netekus teisės dalyvauti atitinkamose Varžybose, atitinkama tokio Klubo Komanda pereina į
žemesnę lygą, tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčiai Komandai
teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus
Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tokia žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal
sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šiame punkte nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje
gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra įvykdomi ir/ar ji atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus,
susijusius su dalyvavimu toje lygoje. LFF Vykdomasis Komitetas, atsižvelgdamas į Klubo motyvus, kuriais
remiantis Klubas atsisakė dalyvauti atitinkamose Varžybose, gali priimti sprendimą atimti iš tokio Klubo
šiame Nuostatų punkte nustatytas teises.
Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
Jeigu sužaidus paskutines atitinkamų Varžybų rungtynes, į jų nugalėtojos vardą pretenduoja dvi ar daugiau
komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą
pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi
komandos) neutralioje aikštėje.
Visose papildomose Rungtynėse dėl Salės futbolo I pirmenybių nugalėtojų vardo, negali žaisti
Pagrindinėje komandoje registruoti žaidėjai. Papildomose Rungtynėse gali žaisti tik toms Varžyboms,
kuriose atitinkamos papildomos Rungtynės yra žaidžiamos, registruoti žaidėjai.
Išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę
vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):
11.1. tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis
pergalių skaičius;
11.2. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
11.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
11.4. didesnis pergalių skaičius;
11.5. burtai.
Tose pačiose Varžybose gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda.
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13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

Jokie Salės futbolo A lygoje ir/ar Salės futbolo I lygoje dalyvaujantys Klubai negali nei tiesiogiai, nei
netiesiogiai dalyvauti bet kokiose iš LFF pašalinto nario vykdomose varžybose ar turnyruose be atskiro
LFF Vykdomojo Komiteto leidimo.
Visose Varžybose Klubai privalo naudoti tik tuos Komandų pavadinimus ir ženklus/logotipus, kurie
atitinka visus šiuos reikalavimus:
14.1. Klubai turi būti atitinkamo Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo savininkais. Savininku
yra laikomas Klubas:
14.1.1. turintis Komandos pavadinimą atitinkantį juridinio asmens pavadinimą ir/ar Lietuvoje
registruotą prekių ženklą, arba
14.1.2. Klubas, licencijos, kuria trečiasis asmuo suteikia Klubui teisę naudoti prekių ženklą atitinkantį
Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, turėtojas, jeigu toks licencijos pagrindu
suteikiamas prekių ženklas Lietuvos Respublikoje ūkinėje – komercinėje veikloje naudojamas
ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus, arba
14.1.3. Varžybose ne trumpiau kaip paskutinius 2 (du) futbolo sezonus iki šių Nuostatų patvirtinimo
naudojantis atitinkamą Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, kuris neatitinka Klubo
juridinio asmens pavadinimo ir/ar nėra Lietuvoje registruotas Klubui priklausantis prekių
ženklas, kai dėl tokio Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo naudojimo per minėtą
laikotarpį nebuvo pateikta Klubo atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų iš trečiųjų
asmenų;
14.2. Bet kuriuo atveju Klubas savo Komandos pavadinime ir/ar ženkle/logotipe negali naudoti kitam
Varžybose dalyvaujančiam Klubui, nepriklausomai nuo lygos kuriame atitinkamo Klubo komanda
žaidžia, priklausančio juridinio asmens pavadinimo ir/ar Komandos pavadinimo ir/ar
ženklo/logotipo ir/ar bet kokios jų dalies, išskyrus miesto, apskrities ir/ar kito geografinio
regiono pavadinimo bei žodžių derinio „futbolo klubas“ ir/ar jų trumpinio „FK“ naudojimą;
Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo.
Varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 20 minučių su 15 minučių pertrauka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už
lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.
Rungtynės gali būti nukeliamos arba atkeliamos abiejų Klubų susitarimu, tačiau likus ne mažiau kaip 20
(dvidešimt) dienų iki tvarkaraštyje numatytos rungtynių datos. Abiem Klubams sutarus, pranešimas apie
Rungtynių nukėlimą arba atkėlimą turi būti išsiųstas Varžybų organizatoriui likus ne mažiau kaip 14
(keturiolika) dienų iki tvarkaraštyje numatytos rungtynių datos.
Salės futbolo A lygos čempionato rungtynės ne darbo dienomis gali prasidėti ne ankščiau kaip 11.00 ir ne
vėliau kaip 19.30.
Abiems Klubams/Komandoms sutarus ir Varžybų organizatoriui pritarus, Rungtynės gali būti žaidžiamos
darbo dieną, Klubas/Komanda šeimininkė, informuoja raštiškai kartu su Klubo/Komandos priešininkės
raštiškų sutikimu LFF Varžybų ir Renginių skyrių, nurodydama priežastį dėl ko rungtynės yra
nukeliamos/atkeliamos į darbo dieną. Šiuo atveju taip pat turi būti laikomasi Nuostatų 17 punkte nustatytų
terminų.
Klubas/Komanda šeimininkė privalo pranešti LFF Varžybų ir renginių skyriui ir informuoti varžovus apie
rungtynių vykdymo vietą ne vėliau nei prieš 7 (septynias) dienas iki Rungtynių datos.
Klubas/Komanda Salės futbolo A lygos pirmenybėse gali per dieną sužaisti ne daugiau kaip vienerias
rungtynes.
Rungtynėms draudžiama registruoti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse (pavyzdžiui,
neregistruotas Varžyboms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas taisykles, drausminės
nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija).
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23.

24.

25.

Žaidėjų, registruotų atitinkamoms Rungtynėms, marškinėlių numeriai privalo atitikti tuos numerius, kurie
žaidėjams buvo priskirti žaidėjus registruojant atitinkamoms Varžyboms. Sezono metu žaidėjų numeriai
negali būti keičiami. Žaidėją išregistravus iš Klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas naujam žaidėjui.
Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš atitinkamų Varžybų, nesužaidus pusės (50%) varžybų, jos pasiekti
rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines
nuobaudas). Komandai, sužaidusiai pusę (50%) varžybų jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose
Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:5. Pasitraukusiųjų ar pašalintų Komandų žaidėjams ir
oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF Drausmės Komitetas priima kitą
sprendimą.
Klubas negali perleisti teisių į Komandą.
SALĖS FUTBOLO A LYGOS ČEMPIONATAS

26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Salės futbolo A lygos čempionate dalyvauja ne daugiau kaip 10 Komandų.
Salės futbolo A lygos čempionate gali dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių
Klubų Komandos.
Joks Klubas, dalyvaujantis Salės futbolo A lygos čempionate, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti
kito Salės futbolo A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu,
dalyvauti kito Salės futbolo A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto
veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno Salės
futbolo A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks
juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam Salės futbolo A lygos
čempionate dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies
turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir
atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui
priimant sprendimus.
Turinčių teisę dalyvauti Salės futbolo A lygos čempionate Klubų ir jų Komandų sąrašą tvirtina LFF
Vykdomasis Komitetas. Teisė dalyvauti Salės futbolo A lygos čempionate gali būti įgyvendinama tik
atitinkamos Klubo Komandos registracijos Salės futbolo A lygos čempionatui veiksmu sutinkamai su
šiuose Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos Salės futbolo A lygos čempionatui
reikalavimais.
Salės futbolo A lygos čempionatas vykdomas dviejų ratų sistema.
Salės futbolo A lygos čempionatas yra vykdomas dviems ratais, kuris sudarytas pagal Bergerio sistemą,
pagal LFF Vykdomojo Komiteto patvirtintą tvarkaraštį (vienos Rungtynės žaidžiamos namuose, vienos išvykoje).
Tuo atveju, jeigu Salės futbolo A lygos čempionate dalyvauja mažiau nei 10 Komandų, Salės futbolo A
lygos čempionatas vyksta pagal LFF Vykdomojo Komiteto atskiru sprendimu patvirtintą tvarką.
Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojams suteikiami atitinkamų metų sezono Lietuvos čempionų
vardai.
Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojui įteikiama Salės futbolo Čempionų taurė.
Salės futbolo A lygos čempionato prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 25
medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).
Salės futbolo A lygos čempionate paskutinis turas privalo būti žaidžiamas tą pačią dieną. Visos nukeltos
rungtynės privalo būti sužaistos iki sekančio turo pradžios.
Salės futbolo A lygos čempionate dayvaujantis Klubas turi teisę turėti Dublerinę A lygos komandą,
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38.

39.

40.
41.

42.

43.
44.

45.

46.

dalyvaujančią Salės futbolo I lygos pirmenybėse, ją atskirai registruojant atitinkamoms Varžyboms.
Iš Pagrindinės Salės futbolo A lygos čempionate dalyvaujančios Klubo Komandos gali patekti ne daugiau
kaip 2 žaidėjai ir vartininkas (be amžiaus apribojimų) į atitinkamo Klubo Dublerinę A lygos komandą ir
neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2017 m. tokie žaidėjai bus gimę 1996 m. ir jaunesni), ir
atvirkščiai.
Dublerinės A lygos komandos žaidėjai, kurie buvo registruoti Salės futbolo I lygos pirmenybėms ne Salės
futbolo A lygos registracijos periodu, negali būti registruojami Salės futbolo A lygos rungtynėms ir jose
dalyvauti.
Salės futbolo A lygos čempionate registruoti studentai turi teisę būti registruoti savo aukštųjų mokyklų
komandose, rungtyniaujančiose žemėsnėje Salės futbolo lygose, ir jas atstovauti.
Salės futbolo A lygos čempionate privaloma žaisti naudojant 2 kamuolius, aprobuotus FIFA:
41.1. 1 kamuolys aikštėje;
41.2. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją;
Salės futbolo A lygos čempionate Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo paruošti ir
užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF kriterijais bei šiais Nuostatais. Be kita ko, ji privalo užtikrinti:
42.1. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu – privalo būti medicinos darbuotojas, jis turi turėti
vaistinėlę, ir esant būtinumui, suteikti pirmąją pagalbą;
42.2. mineralinį vandenį ir arbatą teisėjams;
42.3. tvarką ir saugumą sporto salėje (halėje, arenoje) Rungtynių metu, saugos tarnybos budėjimą
Rungtynių metu sporto salėje (halėje, arenoje). Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo pradėti
budėjimą 30 min. prieš Rungtynių pradžią, o baigti budėjimą 30 min. po Rungtynių pabaigos. Tik
Rungtynių delegatas, o jam nesant Rungtynių inspektorius turi teisę budinčius apsaugos
darbuotojus paleisti anksčiau. Tačiau kilus konfliktinėms situacijoms, apsaugos darbuotojai privalo
budėti tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas Rungtynių dalyvių, žiūrovų, oficialių asmenų
saugumas;
42.4. Rezultatų skelbimo skydą (švieslentė) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”);
42.5. Sporto salėje (halėje, arenoje) būtų veikiantis kompiuteris, spausdintuvas, interneto ryšys bei kitos
reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų spausdinimui; sporto salėje
(halėje, arenoje) Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams,
inspektoriams, Komandų atstovams, LFF administracijos ir Varžybų organizatoriaus
darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei atsispausdinti joje esančius duomenis.
42.6. jog visų Rungtynių metu sporto salėje (halėje, arenoje) būtų iškelta valstybinė vėliava.
Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, atsakingas darbuotojas 1 val. iki Rungtynių pradžios turi pasitikti
Rungtynių teisėjus, inspektorių, bei delegatą bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus.
Iki Rungtynių likus 45 min. Rungtynių delegatas, o jam nesant Rungtynių inspektorius, privalo surengti
pasitarimą, kuriame privalo dalyvauti abiejų rungtyniaujančių Komandų atstovai, Rungtynių inspektorius,
teisėjai ir saugos tarnybų atstovai atsakingi už saugumą Rungtynių metu, bei sporto salės (halės, arenos)
administracijos atstovas. Rungtynių delegatas/inspektorius užpildo susirinkimo dalyvių lapą su
dalyvaujančių asmenų pavardėmis.
Klubas, kurio Komanda yra „šeimininkė“, privalo filmuoti savo Komandos „namų“ Rungtynes Salės
futbolo A lygos pirmenybėse. Klubas atitinkamų jo filmuotų Rungtynių vaizdo įrašą, DVD ar kitoje, su
LFF suderintoje, laikmenoje ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo atitinkamų Rungtynių vykdymo dienos
privalo pateikti LFF Varžybų ir renginių vykdymo skyriui. Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas,
informatyvus, jame turi būti nepertraukiami užfiksuota visa filmuojamų Rungtynių eiga.
Klubas privalo sumokėti dalyvio mokestį lygų 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų). Mokestis gali būti
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47.

48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.

mokamas dviems etapais: 500 EUR (penki šimtai eurų) turi būti sumokėti iki Klubo Komandos
registracijos dokumentų pateikimo momento, kita dalyvio mokessčio dalis – 500 EUR (penki šimtai eurų)
turi būti sumokėta iki 2018 m. sausio 26 d.
Registracijos Salės futbolo A lygos čempionatui metu:
47.1. Klubas turi pateikti Salės futbolo A lygos čempionato organizatoriaus nustatytos formos prašymą,
kuriame nurodomas Salės futbolo A lygos čempionate rungtyniausiančios Klubo Komandos
pavadinimas, pateikiamas Klubo logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA,
UEFA, LFF ir LSFA įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų salės futbolo
žaidimo taisyklių ir šių nuostatų, LFF, LSFA ar jų įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF
nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos;
47.2. Klubas turi pateikti, sutinkamai su šių Nuostatų reikalavimais, Salės futbolo A lygos čempionatui
registruojamų žaidėjų ir oficialių asmenų paraišką; registruojamų Varžyboms žaidėjų paraiška gali
būti keičiama/pildoma tik žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; registruojamų oficialių
asmenų paraiška gali būti keičiamas/pildomas viso sezono metu;
47.3. Klubas turi turėti sporto salę (halę, arena), atitinkančią šių Nuostatų reikalavimus, o taip pat
prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų vykdymą.
47.4. Klubas/komandą turi pateikti įrodymus apie Nuostatų 46 punkte numatyto dalyvio mokesčio
(atitinkamos jo dalies) sumokėjimą;
47.5. Klubas neturi turėti jokių pradelstų įsiskolinimų LFF ir LSFA.
Klubo, kuris neįgyvendina (neatitinka) visų Nuostatų 47 punkte nurodytų reikalavimų, Komanda nėra
registruojama Salės futbolo A lygos čempionatui ir jame nedalyvauja.
Reikalavimai Salės futbolo A lygos čempionatui registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau kaip 25
(dvidešimt penki) žaidėjai ir 6 (šeši) oficialūs asmenys.
Salės futbolo A lygos čempionatui registruotiems žaidėjams yra išduodamos mokamos žaidėjų licencijos.
Vieno žaidėjo licencijos mokestis -3 EUR (trys eurai).
Klubas Salės futbolo A lygos čempionatui ne registracijos periodu iki 2017 m. sausio 26 d. gali
papildomai registruoti žaidėjus, tačiau neviršijant leidžiamo 25 (dvidešimt penkių) žaidėjų skaičiaus
Komandoje. Vieno žaidėjo registracijos šiuo laikotarpiu mokestis - 35 EUR (trisdešimt penki eurai). Šis
mokestis turi būti sumokėtas iki atitinkamo žaidėjo registracijos momento.
Salės futbolo A lygos čempionato tvarkaraštį tvirtina LFF Vykdomasis Komitetas.
Varžybų dalyvių registracija Rungtynėms Salės futbolo A lygos čempionate turi būti baigta likus ne
mažiau kaip 45 minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios. Į Rungtynių žaidėjų sudėtį neįtrauktas asmuo
negali dalyvauti Rungtynėse.
Varžybų dalyvių registracija, užpildant Rungtynių žaidėjų sudėtį Rungtynėms Salės futbolo A lygos
čempionate, yra vykdoma per COMET sistemą.
Salės futbolo A lygos čempionato Rungtynių statistika (kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti suvedama į
COMET duomenų bazę.
SALĖS FUTBOLO I LYGOS PIRMENYBĖS

56.
57.

Salės futbolo I lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus
atitinkantys Klubai.
Joks Klubas, dalyvaujantis Salės futbolo I lygos pirmenybėse, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti
kito Salės futbolo I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu,
dalyvauti kito Salės futbolo I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto
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58.

59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.
66.

67.
68.

veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno Salės
futbolo I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks
juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam Salės futbolo I lygos
pirmenybėse dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies
turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir
atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui
priimant sprendimus.
Turinčių teisę dalyvauti Salės futbolo I lygos pirmenybėse Klubų ir Komandų sąrašą tvirtina šių Varžybų
organizatorius. Teisė dalyvauti Salės futbolo I lygos pirmenybėse gali būti įgyvendinama tik atitinkamos
Klubo Komandos registracijos Salės futbolo I lygos pirmenybėms veiksmu, sutinkamai su šiuose
Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos Salės futbolo I lygos pirmenybėms reikalavimais.
Salės futbolo I lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama Salės futbolo I lygos pirmenybių nugalėtojo taurė.
Salės futbolo I lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 35 medalių
(pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).
Salės futbolo I lygos pirmenybėse paskutinis turas privalo būti žaidžiamas tą pačią dieną.
Salės futbolo I lygos pirmenybėse privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 2 kamuolius, aprobuotus
FIFA.
Salės futbolo I lygos pirmenybėse Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo paruošti ir
užtikrinti infrastruktūrą. Be kita ko, ji privalo užtikrinti:
63.1. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu – privalo būti medicinos darbuotojas, su savimi turi
turėti vaistinėlę ir, esant būtinumui, suteikti pirmąją pagalbą.
63.2. Sporto salėje (halėje, arenoje) būtų veikiantis kompiuteris, interneto ryšys bei kitos reikiamas
priemonės prieigai prie COMET sistemos; sporto salėje (halėje, arenoje) Rungtynių dieną turi būti
sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, Komandų atstovams ir Varžybų
organizatoriaus atstovams pasinaudoti COMET sistema.
Registracijos Salės futbolo I lygos pirmenybėms metu:
64.1. Klubas turi pateikti jų organizatoriaus nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas Salės
futbolo I lygos pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas, pateikiamas
Klubo logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF ir LSFA įstatų,
reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų salės futbolo žaidimo taisyklių ir šių
Nuostatų, LFF, LSFA ar jų įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF nustatytos ginčų
nagrinėjimo tvarkos;
64.2. Klubas turi pateikti, sutinkamai su šių Nuostatų reikalavimais, Salės futbolo I lygos pirmenybėms
registruojamų žaidėjų ir oficialių asmenų paraišką; registruojamų Varžyboms žaidėjų paraiška gali
būti keičiama/pildoma tik žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; registruojamų oficialių
asmenų paraiška gali būti keičiama/pildoma viso sezono metu.
Salės futbolo I lygos pirmenybių varžybų tvarkaraštį tvirtina jų organizatorius.
Varžybų dalyvių Registracija Rungtynėms Salės futbolo I lygos pirmenybėse, turi būti baigta likus ne
mažiau kaip 20 minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios. Į Rungtynių žaidėjų sudėtį neįtrauktas asmuo
negali dalyvauti Rungtynėse.
Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą Rungtynėms Salės futbolo I lygos pirmenybėse, yra
vykdoma per COMET sistemą.
Salės futbolo I lygos pirmenybių Rungtynių statistika (kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti suvedama į
COMET duomenų bazę.
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SALĖS FUTBOLO TAURĖS VARŽYBOS
69.

70.
71.

72.
73.

74.
75.

76.

77.
78.

2017/18 metų Salės futbolo Taurės varžybose privalo dalyvauti Salės futbolo A lygos čempionate
dalyvaujančios Komandos. Salės futbolo Taurės varžybose gali dalyvauti Salės futbolo I lygos
pirmenybėse dalyvaujančių bei kitų Klubų Komandos. Pagal pateiktų Komandų paraiškų skaičių bus
nustatyti 2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybų etapų skaičiai.
Komandos, pageidaujančios dalyvauti 2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybose turi pateikti prašymus
dalyvauti Salės futbolo Taurės varžybose šių Varžybų organizatoriui iki 2017 m. gruodžio 01 d.
Salės futbolo Taurės varžybose gali žaisti tik tie žaidėjai, kurie yra oficialiai registruoti atitinkamo Klubo
Pagrindinėje komandoje Varžyboms, kuriose Klubas dalyvauja, bei yra nurodyti Klubo, registruojant
Komandą Salės futbolo Taurės varžyboms, pateiktoje paraiškoje.
Salės futbolo Taurės varžybose gali dalyvauti tik atitinkamo Klubo Pagrindinė komanda.
2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybose visuose etapuose iki finalo, ištraukus burtus, Komandos
žaidžia po vienerias Rungtynes. Rungtynių šeimininkais tampa žemesnės lygos Komandos. Jeigu Komandų
porą sudaro tų pačių lygų Komandos, tai aikštės šeimininkais tampa pirmoji burtų poros Komanda.
Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, Rungtynės pratesiamos (2 kėliniai po 5 minučių). Esant lygiam
rezultatui, mušami 6 metrų baudiniai.
2017/18 m. Salės futbolo Taurės finalo datą nustato LFF Vykdomasis komitetas.
2017/18 m. Salės futbolo Taurės finale žaidžiamos vienerios Rungtynės. Rungtynėms pasibaigus
lygiosiomis, Rungtynės pratęsiamos (2 kėliniai po 5 min). Esant lygiam rezultatui, mušami 6 metrų
baudiniai.
Klubai, pareiškę norą dalyvauti 2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybose, privalo žaidėjų registracijos
varžyboms paraiškas pateikti šių varžybų organizatoriui likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki pirmojo
2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybų etapo pradžios.
2017/18 m. Salės futbolo Taurės varžybose dalyvaujančių Komandų žaidėjai privalo visų Varžybų metu
turėti savo lygų galiojančias licencijas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Joks Klubas, dalyvaujantis Salės futbolo Taurės varžybose, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti kito
Salės futbolo Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu,
dalyvauti kito Salės futbolo Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto
veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno Salės
futbolo Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks juridinis
ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam Salės futbolo Taurės varžybose
dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant,
kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą
valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus.
SALĖS FUTBOLO SUPER TAURĖS VARŽYBOS

79.
80.
81.

2018 m. Salės futbolo Super taurės varžybos yra vykdomos iki 2018 m. Salės futbolo A lygos
čempionato pradžios.
2017/18 m. Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias Rungtynes 2018 metais su
2017/18 m. Salės futbolo taurės laimėtojais dėl Salės futbolo Super taurės.
Jei Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojai yra ir atitinkamo sezono Salės futbolo taurės laimėtojai,
2018 m. Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias Rungtynes 2018 m. su 2017/18
metų Salės futbolo A lygos antros vietos laimėtojais dėl Salės futbolo Super taurės.
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82.

83.
84.

Salės futbolo Super taurės Rungtynėse privaloma žaisti naudojant 2 kamuolius, aprobuotus FIFA:
81.1 1 kamuolys aikštėje;
81.2 1 kamuolys pas rezervinį teisėją
Salės futbolo Super taurės Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis iš karto yra mušami 6 metrų baudiniai, po
3 baudinius.
Salės futbolo Super taurės Rungtynėse gautos drausminės nuobaudos kitose varžybose negalioja, išskyrus
žaidėjus, kuriems atskiru LFF Drausminės komiteto sprendimu neleidžiama dalyvauti LFF vykdomose
varžybose. Salės futbolo Super taurės Rungtynėse gali dalyvauti visi žaidėjai, nepriklausomai nuo kituose
turnyruose gautų drausminių nuobaudų, išskyrus žaidėjus, kuriems atskiru LFF Drausmės komiteto
sprendimu neleidžiama dalyvauti šiose Rungtynėse.
UEFA VARŽYBOS

85.

Salės futbolo A lygos čempionato nugalėtojas įgyja teisę žaisti 2017/18 m. UEFA Salės futbolo
varžybose, nebent atitinkamo sezono UEFA Salės futbolo nuostatai numato kitaip.
REGISTRACIJA VARŽYBOMS

86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.

99.

Asmenys, dalyvaujantys Varžybose turi būti užregistruoti oficialiame Varžybų dalyvių registre. Varžybų
dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija.
Oficialus Varžybų dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje.
Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos, gali dalyvauti atitinkamose Varžybose.
Visų Salės futbolo A lygos čempionato dalyvių – Klubų /Komandų - registracija vyksta LFF buveinės
patalpose (Stadiono g. 2, Vilnius). Tikslios registracijos vykdymo datos nurodomos informaciniame rašte.
Registruoti Komandas atitinkamoms Varžyboms gali tik tie Klubai, kurie yra įgiję teisę dalyvauti jose.
Komandos Salės futbolo A lygos čempionatui, Salės futbolo I lygos pirmenybėms registruojamos tais
pavadinimais, kurie buvo nurodyti atitinkamuose Klubo registracijos Varžyboms prašymuose, jeigu jie
atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus.
Registruojamų Varžyboms žaidėjų paraiškoje užsieniečių (neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės)
skaičius neribojamas.
Vienas Klubo Žaidėjas gali būti registruojamas tik vienoje Klubo Komandoje.
Žaidėjai gali būti registruojami Klubuose dviejų Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiu. Ši teisė gali būti
ribojama atitinkamų LFF organų sprendimais. Kompetetingiems LFF organams uždraudus Klubui
registruoti žaidėjus, atitinkami žaidėjai, kurių atžvilgiu taikomas minėtas draudimas, nėra registruojami
Klube, kol atitinkamo draudimo taikymas yra galiojantis.
Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamente.
Komandos Salės futbolo A lygos čempionatui yra registruojamos iki 2017 m. spalio 27 d. Komandos
Salės futbolo I lygos pirmenybėms yra registruojamos jų organizatoriaus nustatytu terminu.
Žaidėjų registravimo Salės futbolo A lygos čempionato varžyboms periodai: iki 2017 m. spalio 27 d.
(imtinai); antrasis periodas: 2018 m. sausio 22 d. – sausio 26 d. (imtinai).
Žaidėjų registravimo Salės futbolo I lygos pirmenybių varžyboms Klubo Komandos sudėtyje pirmasis
periodas baigiasi likus dviems dienoms iki Salės futbolo I lygos pirmenybių pradžios, o antrasis periodas –
pasibaigus I ratui ir baigiasi likus 2 dienoms iki II rato pradžios.
Atitinkamoms Varžyboms taikomų žaidėjų registravimo periodu registruoti žaidėjai, gali žaisti ir kitose
Varžybose tame pačiame Klube, tačiau tik tuo atveju, kai žaidėjo registracijos data yra tokioms Varžyboms
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taikomame žaidėjų registracijos periode, o taip pat žaidėjas atitinka šiuose Nuostatuose keliamus
reikalavimus.
100. Žaidėjui, kuris paskutinį kartą buvo registruotas užsienio klube, reikalingas Tarptautinis transferio
sertifikatas. Norint registruoti tokį žaidėją papildomai privaloma nurodyti iš kokios šalies atvyko žaidėjas,
paskutinio klubo, kuriame jis buvo registruotas, pavadinimą, paskutinę jo oficialių rungtynių toje šalyje
tikslią datą. Toks žaidėjas negalės būti registruotas ir žaisti tol, kol iš šalies, kurioje jis buvo registruotas
paskutinį kartą, futbolo asociacijos nebus gautas Tarptautinis transferio sertifikatas.
INFRASTRUKTŪRA
101. Komanda privalo turėti sporto salę (halę, areną), kurios aikštės dydis atitinka Salės futbolo žaidimo
taisyklių reikalavimus.
102. Salės futbolo A lygos čempionato varžyboms tinka šių matmenų aikštelė: ilgis nuo 38 iki 42m., plotis nuo
20 iki 25 m. Danga turi būti teraflekso guma, parketas arba kita medinė danga. Vartai aukštis 2 metrai,
plotis 3 metrai.
103. Salės futbolo A lygos čempionato varžyboms sporto salėje (halėje, arenoje) būtinai turi būti elektroninė
švieslentė, kurioje būtų rodomas rungtynių laikas, rezultatas, komandinės pražangos ir minutės pertraukėlė.
104. Salės futbolo A lygos čempionato varžyboms, komanda „šeimininkė“ turi užtikrinti asmens, atsakingo už
švieslentėje skleidžiamą informaciją, dalyvavimą rungtynėse. Pageidautina, kad rungtynių metu sekretoriate
dirbtų pranešėjas.
105. Salės futbolo A lygos čempionato varžybose, sekretoriate privalo būti atsarginis laikmatis, 2 ryškios
vėliavėlės viršlimitinių komandinių pražangų skaičiui parodyti.
106. Salės futbolo A lygos čempionato varžybose komanda „šeimininkė“ privalo užtikrinti Komandoms
atskiras tvarkingas rūbines su dušais ir tualetais buvimą sporto salėje (halėje, arenoje).
107. Salės futbolo A lygos čempionato varžybose komanda „šeimininkė“ privalo užtikrinti Rungtynių
teisėjams ir inspektoriui atskiras tvarkingas patalpas su veikiančiais dušais ir tualetais.
108. Dėl reikalavimų infrakstruktūrai, taikomų kitoms Salės futbolo pirmenybėms, sprendžia šių pirmenybių
organizatoriai.
PROTESTAI
109. Varžybose protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausmės kodekse nustatyta tvarka.
110. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų.
DRAUSMINĖS TAISYKLĖS
111. Drausminės taisyklės yra nustatytos LFF Drausmės kodekse.
112. Drausminės nuobaudos gautos Varžybose taikomos kalendoriniu principu.
113. Žaidėjui, kuris žaidžia už Pagrindinę ir Dublerinę A lygos komandas, įspėjimai (geltonos kortelės),
pašalinimai (raudonos kortelės) skaičiuojami atskirai atitinkamame turnyre, nebent LFF Drausmės
komitetas priima kitą sprendimą
114. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) Rungtynėms skiriamas už:
112.1 3(trečią), 5(penktą) ir 7(septintą) įspėjimus (geltonas korteles);
112.2 2(antrą) įspėjimą (geltoną kortelę) tų pačių Rungtynių metu;
112.3 pažeidimus Rungtynių metu, už kuriuos yra paskirta raudona kortelė;
115. Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) Rungtynėms skiriamas už 8 (aštuntą), 9(devintą) ir visus tolimesnius
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116.
117.

118.
119.
120.

121.

įspėjimus (geltonas korteles).
Visose Varžybose gautos drausminės nuobaudos skaičiuojamos atskirai, nebent LFF Drausmės komitetas
priima kitą sprendimą.
LFF Drausmės komitetas, remdamasis Rungtynių protokolų įrašais, delegatų bei inspektorių ataskaitomis,
veda kortelių ir drausminių nuobaudų apskaitą, informuoja Klubus apie paskirtas drausmines nuobaudas.
Klubai privalo vesti žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą. Klubas turi teisę kreiptis į LFF Drausmės
komitetą prašydamas patikslinti konkretaus žaidėjo gautų kortelių ar drausminių nuobaudų skaičių.
Žaidėjui, pereinant į kito Klubo Komandą toje pačioje lygoje, įspėjimai ir diskvalifikacijos lieka galioti.
Galiojančios diskvalifikacijos perkeliamos į sekantį sezoną.
Žaidėjui, pereinant į kitos lygos Klubo Komandą, įspėjimai ir diskvalifikacijos lieka galioti. Galiojančios
diskvalifikacijos perkeliamos į sekantį sezoną.
Rungtynės, neįvykusios dėl vienos iš Komandų neatvykimo ar kitos priežasties, įskaitomos kaip praleistos,
Komandos, kuri atvyko į Rungtynes žaidėjams, turėjusiems diskvalifikacijas, tuo tarpu, Komandos, kuri
neatvyko į Rungtynes, žaidėjams, turėjusiems diskvalifikacijas, jos prątesiamos, jei LFF Drausmės komiteto
sprendimu prasižengusiai Komandai įskaitomas pralaimėjimas.
Jei diskvalifikuotas žaidėjas dalyvavo Rungtynėse ir Komandai dėl to LFF Drausmės komiteto sprendimu
buvo įskaitytas pralaimėjimas, žaidėjo diskvalifikacija pratęsiama.
TEISĖJAVIMAS

122. LFF Salės futbolo A lygos čempionato, Salės futbolo Taurės varžybų Rungtynėms teisėjų brigadas skiria
LFF teisėjų komitetas.
123. Varžybų organizatorius privalo užtikrinti LFF teisėjų komiteto paskirtos teisėjų brigados dalyvavimą
Rungtynėse.
124. LFF Salės futbolo A lygos čempionate ir LFF Salės futbolo Taurės varžybose Rungtynėms vadovauja 2
aikštės teisėjai ir rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas Rungtynių delegatas.
125. LFF Salės futbolo I lygos Rungtynėms teisėjų skyrimo bei teisėjavimo tvarką nustato atitinkamas varžybų
organizatorius.
126. Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jį turi
pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę kvalifikaciją.
127. Varžybose gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas.
128. LFF Salės futbolo A lygos čempionate ir LFF Salės futbolo Taurės varžybose teisėjai ir Rungtynių
inspektorius bei delegatas į Rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau kaip 1 val. iki Rungtynių pradžios.
Juos turi pasitikti oficialus Komandos “šeimininkės” lydintis asmuo, kuris turi padėti Rungtynių delegatui,
inspektoriui ir teisėjams visą tą laiką, kurį minėti asmenys praleis sporto salėje (halėje, arenoje). Prieš
Rungtynes teisėjai, Rungtynių delegatas ir inspektorius privalo patikrinti kaip įvykdyti atitinkami
reikalavimai ir atitinkami šių Nuostatų 42 punkte nustatyti reikalavimai. Nustačius šių reikalavimų
pažeidimus, turi būti informuojama Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, ir sporto salės (halės,
arenos) administracija, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki
Rungtynių pradžios. Nesant galimybės pašalinti nurodytus trūkumus, Rungtynių delegatas, o jam nesant
Rungtynių inspektorius, sprendžia dėl Rungtynių pravedimo galimybės ir savo ataskaitoje privalo
informuoti LFF Drausmės komitetą, kuris gali taikyti Klubui (Komandai) sankcijas.
129. LFF Salės futbolo A lygos čempionate “šeimininkų” ir “svečių” Komandos privalo suvesti startines
sudėtis kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 45 (keturiasdešimt
penkios) minutėms iki Rungtynių pradžios.

12
130. LFF Salės futbolo I lygos pirmenybėse “šeimininkų” ir “svečių” Komandos privalo suvesti startines
sudėtis kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 20 (dvidešimt)
minučių iki Rungtynių pradžios.
131. Rungtynių teisėjas turi teisę pareikalauti pateikti abiejų Komandų varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių
varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti registruojami Rungtynių
protokole.
132. Rungtynių teisėjas, prieš pildydamas Rungtynių protokolą, taip pat turi teisę pareikalauti pateikti abiejų
Komandų aprangos pavyzdį - po vienus abiejų Komandų žaidėjų marškinėlius, kelnaites, getras, o taip pat
pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą.
133. Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, o jam nesant – Rungtynių aikštės teisėjas,
nustatęs, kad visos Komandos ar jos dalies apranga neatitinka šių Nuostatų ir/ar IFAB patvirtintų Salės
futbolo žaidimo taisyklių reikalavimų, gali pareikalauti Klubo pašalinti pažeidimus jo nurodytais būdais, o
Klubui nevykdant šių reikalavimų, priimti sprendimą nevykdyti Rungtynių. Tokiu atveju Klubo komandai,
atsakingai dėl šiame Nuostatų punkte nurodytų priežasčių neįvykusių Rungtynių, yra įskaitomas
pralaimėjimas rezultatu 0:5. Atitinkamam Klubui už šiame Nuostatų punkte nurodytą pažeidimą
kompetetingo organo sprendimu gali būti taikomos papildomos sankcijos.
134. LFF Salės futbolo A lygos čempionate komandos privalo atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 60
(šešiasdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios. LFF Salės futbolo I lygos pirmenybėse Komandos privalo
atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 45 (keturiasdešimt penkios) minutėms iki Rungtynių pradžios.
Komandai laiku neatvykus į Rungtynes (vėluojant), Komandos laukiama 30 (trisdešimt) minučių nuo
tvarkaraštyje paskelbtos Rungtynių pradžios. Pavėlavusiai Komandai (Klubui) taikomos drausminės
nuobaudos. Iškilus nenumatytiems atvejams, Rungtynių inspektorius (jam nesant, Rungtynių teisėjas) gali
pratęsti vėluojančios Komandos laukimo (atvykimo) laiką.
135. Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, kartu su teisėju priima sprendimą nevykdyti
Rungtynių dėl prastos sporto salės (halės, arenos) kokybės. Tokiu atveju sprendimą dėl Rungtynių priima
LFF Drausmės komitetas.
136. Keičiant, užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą COMET sistemoje, jei Rungtynės
dar neprasidėjo, laikomąsi šių reikalavimų:
136.1. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš startinės sudėties (5) Rungtynėms registruotų žaidėjų
negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš devynių atsarginių žaidėjų;
136.2. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas nurodytas vartininkas negali išeiti į aikštę, jį
gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo registruotas Rungtynėms.
137. Visų lygų Rungtynėse, žaidėjai po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti ranką priešininkams
ir Rungtynių teisėjams.
138. Tik keturi oficialūs asmenys ir devyni atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė, funkcijos) į
Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio.
139. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiais elektroniniais įrenginiais,
jeigu dėl jų naudojimo nėra gautas išankstinis Rungtynių teisėjo sutikimas.
140. LFF Salės futbolo A lygos čempionate, atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai visų Rungtynių metu privalo
vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų.
141. Praėjus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) minučių nuo Rungtynių pabaigos, kiekvienos Komandos atstovas
turi teisę paprašyti Rungtynių inspektoriaus organizuoti pasitarimą su teisėjais bei pasitikslinti žaidėjų,
įspėtų arba pašalintų per Rungtynes vardus ir pavardes. Šiame pasitarime negali būti naudojamas
Rungtynių vaizdo įrašas. Rungtynių inspektorius privalo padaryti pasitarimo audio įrašą.
142. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” komanda.
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143. Delegatui, Inspektoriui, aikštės teisėjui ir rezerviniui teisėjui pažeidus (neįvykdžius) šiuose Nuostatuose
nustatytų reikalavimų, LFF Drausmės komitetas gali priimti atitinkamą sprendimą dėl sankcijų skyrimo.
SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS
144. Klubas apie išvykimą į užsienį dalyvauti turnyruose arba treniruočių - mokomosiose stovyklose, privalo
pranešti LFF ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki išvykimo.
145. Klubas, organizuojantis turnyrą Lietuvoje, tarptautines draugiškas Rungtynes, privalo gauti LFF sutikimą.
146. Pasikeitus Klubo akcininkams, dalininkams, nariams, valdymo organams bet kokiu būdu ir/ar apimtimi,
Klubas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo, privalo pateikti LFF ir
Varžybų, kuriose jis dalyvauja, organizatoriui informaciją, nurodydamas, kokie konkretūs pasikeitimai yra
įvykę. Už šios pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos LFF Drausmės kodekse.
147. Visos intelektinės nuosavybės ir komercinės teisės, susijusios su Varžybomis, priklauso LFF.
NENUMATYTI ATVEJAI
148. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra
galutiniai.

