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DĖL REGISTRACIJOS 2018 M. LFF FUTBOLO KLUBŲ
LICENCIJAVIMO PROCESUI
Lietuvos futbolo federacija kviečia registruotis 2018 m. UEFA, A bei I lygos licencijavimo
sezonui iki 2017 m. lapkričio 15d. siunčiant prašymą elektroniniu paštu
licencijavimas@lff.lt.
Licencijavimo sistemos dalyviai
LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklės privalomai taikomos visiems futbolo klubams,
turintiems teisę ir pareiškusiems norą žaisti LFF organizuojamose A lygos, I lygos
varžybose ir Lietuvos futbolo klubams, turintiems teisę ir pareiškusiems norą dalyvauti
UEFA organizuojamose futbolo klubų varžybose.
Norėdamas dalyvauti licencijavimo procese Licencijai gauti, Licencijos pareiškėjas turi
pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodomi Licencijos pareiškėjo adresas, kontaktiniai
telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, asmuo ryšiams ir jo (jos) pareigybė.
Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu formatu.
Šiuo prašymu klubas turi nurodyti kokio lygio licencijų (UEFA, A lygos, I lygos)
Licencijos pareiškėjas pageidauja siekti, taip pat pasirinktą stadioną bei varžybas, kuriose
siekiama rungtyniauti dalyvaujant licencijavimo procese, taip pat kitą aktualią informaciją
Licencijos pareiškėjo požiūriu, pvz prašymus dėl pereinamojo laikotarpio taikymo vienų ar
kitų kriterijų taikymui.
Klubams laiku pateikusiems prašymus dalyvauti licencijavimo procese bus atsiųstas
licencijavimo dokumentų paketas su atnaujintomis 2018m. sezono LFF futbolo klubų
licencijavimo taisyklėmis, suteiktos paskyros Comet sistemoje.
Licencijavimo dokumentacijos pateikimas ir valdymas kaip ir ankstesniais metais
numatomas per Comet sistemą, kurioje Licencijos pareiškėjai turės kiekvienas savo
paskyrą. Lapkričio eigoje Comet sistemos vystytojai pagal galimybes tobulins sistemą ir
gruodžio pradžioje ji turėtų būti prieinama naudojimui.

2018m. sezono LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių pakeitimai:
Žemiau pateikiami svarbiausi LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių pakeitimai prieš
ateinantį 2018m. sezoną:


Valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms futbolo klubo licencijos nėra
išduodamos;



Sutartinių jaunimo komandų alternatyva nustos galioti nuo 2018m. sezono
pabaigos A lygos klubams ir nuo 2019 sezono pabaigos I lygos klubams –
Licencijos pareiškėjas turės turėti jaunimo komandas savo įstaigos viduje
arba jam bent 1/3 dalimi priklausančioje akademijoje.



A ir I lygos klubų jaunimo ugdymo programoms įvedamas sertifikavimo
kriterijus - t.y. klubų jaunimo ugdymo programų įgyvendinimas bus
detaliai įvertinamas pagal sertifikavimo sistemos reikalavimus. Pirmaisiais
taikymo metais tai bus - B lygio kriterijus tiek A lygos klubams, tiek I lygos
klubams.



A varžyboms naudojami stadionai su dirbtine danga turės būti sertifikuoti pagal
FIFA Pro lygio dirbtinių dangų reikalavimus. A lygoje - A lygio kriterijus.
Numatoma, kad supaprastintus reikalavimus pereinamuoju laikotarpiu po
patekimo į aukštesnę lygą tvirtina LFF Vykdomasis komitetas, ne Licencijavimo
komitetas;
Patikslinami klubų trenerių licencijų reikalavimai: LFF C licencijos inkorporavimas
ir suderinimas su sertifikavimo sistema. < 10 m. komandų treneriams - ne žemesis
nei LFF C licencijos diplomas arba aukštojo mokslo diplomas. Jaunimo ugdymo
programos vadovui – UEFA A arba UEFA B priklausomai nuo siekiamo
sertifikavimo lygio;
Jaunimo ugdymo programos (S.01) turinys papildytas talentingų žaidėjų ir LFF
Academy online metodikos naudojimo nuostatomis;
UEFA ir A lygos licencija neišduodama ir tokiu atveju – jei licencijavimo proceso
metu išaiškėtų apgaulės atvejų, dėl kurių finansinėse ataskaitose atsiranda
reikšmingų iškraipymų.
Viena komanda padidintas A lygos klubų <10m. amžiaus tarpsnio jaunimo
komandų skaičius - bent dvi.
Numatyta, kad Licencijos pareiškėjui priklausanti ar susijusi su Licencijos
pareiškėjo juridiniu asmeniu moterų futbolo komanda turi dalyvauti Federacijos
pripažintose varžybose.









Numatomos dokumentacijos teikimo ir sprendimų priėmimo datos
Futbolo klubai kriterijų įvykdymą pagrindžiančią medžiagą šių metų klubų licencijavimo
sezone LFF Licencijavimo skyriui privalės teikti vadovaudamiesi žemiau numatytu
licencijavimo dokumentų pristatymo grafiku:
Varžybos
A lyga

Vertinimo
laikotarpis
Gruodis – sausis

Dokumentų pateikimo datos

I lyga

Sausis – vasaris





UEFA

Balandis







Varžybos

Teisiniai, personalo, jaunimo ugdymo infrastruktūros - 12.01,
Finansiniai - 01.20,
Stebėsenos kriterijų dokumentacijos pateikimas 07.10 ir
10.10
Teisiniai, personalo, jaunimo ugdymo infrastruktūros - 01.10
Finansiniai - 02.05
Stebėsenos kriterijų dokumentacijos pateikimas 07.15 ir
10.15
Teisiniai, personalo, jaunimo ugdymo, infrastruktūros,
finansiniai - 04.05

Numatomos sprendimų priėmimo datos

A lyga




Licencijavimo komitetas – 02.01
Apeliacinis komitetas – 02.08

I lyga




Licencijavimo komitetas – 02.22
Apeliacinis komitetas – 03.01

UEFA




Licencijavimo komitetas – 04.24
Apeliacinis komitetas – 05.03

Apeliacijos teikimas
Siekiant pakeisti pastaraisiais metais susiformavusią praktiką, kai dalis klubų suvokia
Apeliacinio licencijavimo komiteto sprendimą kaip papildomą terminų dokumentacijai
teikti pratęsimą, yra numatyta, jog dokumentacijos laiku nepateikusių klubų ar pateikusių
ją nepilną apeliacijos nebus svartomos, kadangi minėtos priežastys nėra tinkamas
pagrindas teikti ir svarstyti apeliaciją.
Licencijavimo sistemos įgyvendinimo principai ir 2018 sezono tikslai
Lietuvos futbolo federacija licencijavimo sistemą įgyvendina remdamasi šiais pagrindiniais
veiklos principais: nepriklausomumas, konfidencialumas, punktualumas, efektyvus
paslaugų teikimas, klubų lūkesčių ir grįžtamojo ryšio įvertinimas, nuolatinė ir savalaikė
komunikacija, nuolatinis tobulėjimas ir siekis kasmet tobulinti licencijavimo sistemą.

2018 m. sezone ypatingai siekiama:









Padidinti pilnos struktūros ir gerosios praktikos principus atitinkančių klubų (savo
sudėtyje turinčių jaunimo komandas) skaičių A lygoje ir I lygoje bent iki 50-75
proc;
Pagerinti A lygoje naudojamų dangų priežiūrą ir užtikrinti, kad visos A lygoje
naudojamos dirbtinės dangos turėtų išduotus FIFA Pro lygio kokybės sertifikatus;
Pirmajame sistemos taikymo sezone sertifikuoti / įvertinti bent 20 A ir I lygos
futbolo klubų ir jų jaunimo ugdymo programas.
Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 75 proc., A ir I lygos futbolo klubų techninių
direktorių ir jaunimo trenerių naudoja LFF Academy online ar kitą atitinkamo
lygio metodiką jaunimo komandų treniruočių prosese;
Užtikrinti, kad arti UEFA 2 kategorijos esantys stadionai (Utena, Palanga) turi
parengtus vystymo planus bei bendradarbiaujant su UEFA ir Kauno savivaldybe
pasiekti, kad Kauno S. Dariaus ir S.Girėno stadiono projektas būtų pripažintas
UEFA 4 kategorijos stadionu;
Skatinti LFF C ir UEFA B trenerių licencijų plėtrą ir užtikrinti, kad šių kategorijų
licencijas 2018m. eigoje įgyja bent 20-30 jaunimo trenerių.
Parengti Lietuvos savivaldybių futbolo plėtros indeksą, jo išmatuojamus
parametrus, pagal jį sistemiškai įvertinti bent 10 pirmųjų Lietuvos savivaldybių.

Reikalingi kontaktai Licencijavimo skyriuje:
Licencijavimo skyriaus vadovas – Laurynas Zibolis (8 650 63993); l.zibolis@lff.lt;
Teisės kriterijų ekspertas – Antanas Paulauskas (8 655 36039); a.paulauskas@lff.lt;
Sporto kriterijų eksperts - Šarūnas Bičiušas (8 690 65250) s.biciusas@lff.lt
Infrastruktūros kriterijų ekspertas - Laurynas Zibolis (8 650 63993); l.zibolis@lff.lt
Personalo kriterijų ekspertas, skyriaus vadybininkas – Mantas Žigelis (8 650 670 27); m.zigelis@lff.lt
Finansinių kriterijų ekspertė – Monika Mikalauskaitė (8 601 86002); datosauditas@dta.lt

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis tel. 8 650 63993 (Laurynas Zibolis) arba 8 650
670 27 (Mantas Žigelis), arba el. paštu licencijavimas@lff.lt

