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2018 METŲ LMFA LIETUVOS MOTERŲ SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO
NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Populiarinti moterų futbolą.
1.2. Kelti žaidėjų meistriškumą.
1.3. Išaiškinti stipriausias Lietuvos moterų salės futbolo komandas.
2. Varžybų vadovavimas ir vykdymas
2.1. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos moterų futbolo asociacija (toliau – LMFA).
2.2. Varžybos vykdomos 2018 m. sausio–kovo mėnesiais pagal sudarytą tvarkaraštį –
žiūrėti priedą nr. 1.
2.3. Varžybų vyr. teisėjas – Vytautas Tutlys, vyr. sekretorė – Ugnė Šmitaitė.
3. Varžybų dalyviai ir komandų registracija
3.1. 2018 m. LMFA Lietuvos moterų salės futbolo čempionate dalyvauja:
A) Rytų regionas:
B) Vakarų regionas:
1) Nemenčinės MFK
7) Gargždų FK „Banga“
2) Panevėžio FA-SG
8) Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“
3) Utenos FK „Utenis“
9) Kauno SM „Tauras“
4) Vilniaus FK „JL Stars“
10) Mažeikių FK „Triumfas“
5) Vilniaus FM-„Kreontas“
11) Ukmergės „SC-Keliai“
6) Vilniaus MFA „Žalgiris B“
12) Tauragės MFK
3.2. Kiekviena komanda, dalyvaujanti varžybose, privalo iki 2018 m. sausio 9 d.
užregistruoti žaidėjas, pristatant paraiškas 2 egzemplioriais, patvirtintas mokymo
įstaigos arba klubo vadovo, gydytojo vizomis ir antspaudais Lietuvos futbolo
federacijos (LFF) būstinėje, adresu Stadiono g. 2, Vilnius.
3.3. Komandos paraiškoje galima registruoti 18 žaidėjų ir 4 oficialius asmenis. Visos
varžybų dalyvės privalo būti užsiregistravusios LFF „Comet“ elektroninėje
registracijos sistemoje ir turėti LFF išduotas žaidėjų licencijas.
3.4. Salės futbolo čempionate gali atstovauti klubų komandas žaidėjos, kurios
nerungtyniauja 2018 m. LMFA Lietuvos moterų futbolo žiemos turnyre. Atstovauti
savo mokymo įstaigų, klubų komandas salės futbolo čempionate gali tik žaidėjos,
atvykusios mokytis į Šiaulių ir Vilniaus sporto gimnazijas iš kitų rajonų savivaldybių.
3.5. Salės futbolo čempionate dalyvaujančių komandų paraiškoje užsieniečių žaidėjų
skaičius neribojamas, tačiau vienu metu komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne
daugiau kaip 2 užsienio pilietybę turinčios žaidėjos.
4. Varžybų formatas
4.1. 2018 m. LMFA Lietuvos moterų salės futbolo čempionatas vykdomas 3 etapais.
4.2. Pirmasis etapas:
4.2.1. 12 komandų rungtyniauja teritoriniu principu: po 6 komandas dviejose
regioninėse grupėse – Rytų ir Vakarų.
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4.2.2. Visos komandos žaidžia po 1 rungtynes su kiekviena kita komanda iš to paties
regiono. Varžybos vykdomos turais.
4.2.3. Komandų vieta regioninėje grupėje nustatoma pagal surinktų taškų sumą.
4.2.4. Dviem ar daugiau komandų, surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje
nustatoma pagal tarpusavio susitikimų rezultatus: taškus, įvarčių skirtumą,
didesnį įmuštų įvarčių skaičių, didesnį pergalių skaičių. Jei šie rodikliai vienodi,
tai vietą lemia:
4.2.4.1.bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
4.2.4.2.didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
4.2.4.3.didesnis pergalių skaičius;
4.2.4.4.burtai.
4.3. Antrasis etapas:
4.3.1. Komandos, kurios pirmajame etape užėmė 1–4 vietas regioninėse grupėse,
rungtyniauja porose dėl patekimo į didįjį finalinį ir mažajį ketvertus. Komandos,
kurios pirmajame etape užėmė 5–6 vietas regioninėse grupėse, praleidžia antrąjį
etapą ir žaidžia trečiojo etapo paguodos ketverte dėl 9–12 vietų.
4.3.2. Varžybos vyksta dviejų susitikimų principu – namuose ir išvykoje. Pirmoji poros
dvikova vyksta tos komandos namų aikštelėje, kuri užėmė žemesnę vietą pirmojo
etapo regioninėje grupėje. Antroji poros dvikova vyksta tos komandos namų
aikštelėje, kuri užėmė aukštesnę vietą pirmojo etapo regioninėje grupėje. Abiejų
komandų sutarimu ir vyr. teisėjo leidimu, namų ir išvykos rungtynių seka gali
būti sukeista.
4.3.3. Stipriausios aštuonios komandos, kurios rungsis dėl patekimo į didijį finalinį ir
mažąjį ketvertą, žaidžia tokia tvarka:
a) I pora: Rytų regiono 1 vieta – Vakarų regiono 4 vieta.
b) II pora: Rytų regiono 2 vieta – Vakarų regiono 3 vieta.
c) III pora: Vakarų regiono 1 vieta – Rytų regiono 4 vieta.
d) IV pora: Vakarų regiono 2 vieta – Rytų regiono 3 vieta.
4.3.4. I, II, III, IV poros susitikimų laimėtojos pelno kelialapius į didijį finalinį ketvertą
dėl 1–4 vietų, o I, II, III, IV porų pralaimėtojos pelno kelialapius į mažajį
ketvertą dėl 5–8 vietų.
4.4. Trečiasis etapas:
4.4.1. Komandos rungiasi dėl čempionato 1–4, 5–8, 9–12 vietų bei didžiojo finalinio,
mažojo ir paguodos ketvertų varžybas pradeda be taškų.
4.4.2. Ketvertų varžybose dėl čempionato 1–4, 5–8, 9–12 vietų komandos rungtyniauja
vieno rato sistema. Varžybų vietos skiriamos LMFA atsižvelgus į pageidaujančių
komandų pasiūlytas sąlygas. Komandų pozicinius numerius prieš varžybas lemia
burtų traukimas LMFA posėdyje, dalyvaujant komandų atstovams. Komandos
didžiojo finalinio, mažojo ir paguodos ketvertuose žaidžia sistema 1:4, 2:3, 4:3,
1:2, 2:4, 3:1.
4.4.3. Komandų galutinė vieta čempionate nustatoma pagal taškų sumą, surinktų
finalinių ketvertų varžybose.
4.4.4. Dviem ar daugiau komandų, surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje
nustatoma pagal tarpusavio susitikimų finalinių ketvertų varžybose rezultatus:
taškus, įvarčių skirtumą, didesnį įmuštų įvarčių skaičių, didesnį pergalių skaičių.
Jei šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia:
a) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
b) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
c) didesnis pergalių skaičius;
d) burtai.
5. Varžybų vykdymo sąlygos, taisyklės ir nugalėtojų nustatymas
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5.1. Čempionato rungtynės vyksta pagal LMFA sudarytą tvarkaraštį. Komandos,
pageidaujančios rungtynes sužaisti kitu laiku, privalo per 7 dienas informuoti LMFA
varžybų vyr. teisėją ir varžovų komandas. Tik LMFA Varžybų teisėjo leidimu
rungtynės gali būtų surengtos kitu laiku, nei numatyta tvarkaraštyje.
5.2. Rungtynių trukmė – du kėliniai po 20 minučių. Pertrauka trunka 10 minučių.
5.3. Aikštėje komandą sudaro 5 žaidėjos, iš kurių viena yra vartininkė.
5.4. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.
5.5. Žaidžiama salės futbolui skirtu Futsal kamuoliu, nr. 4 dydžio.
5.6. Rungtynės vyksta sporto salėse. Rungtynių vieta priklauso nuo organizatorių turimos
sporto bazės.
5.7. Žaidžiama su užribiais. Kamuolys atitenka kitai komandai, kai kamuolys išrieda už
aikštelės linijos, o jei salė itin maža – kai paliečia sieną.
5.8. Išriedėjus kamuoliui už vartų linijos, vartininkė kamuolį įveda ranka per 6 sekundes.
Kamuolį vartininkė gali mesti bet kur. Vartininkė negali imti kamuolio rankomis, jei jį
tyčia grąžino tos pačios komandos žaidėja.
5.9. Pradedant žaidimą rungtynių pradžioje ar po įmušto įvarčio, kamuolys įžaidžiamas, tai
yra, paridenamas į priekį. Tiesioginiai smūgiai į vartus negalimi. Nusižengus šiai
taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į nusižengusios komandos vartus.
5.10.Vykdant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos,
priešininkių komandos žaidėjos privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 4 metus nuo
kamuolio.
5.11.Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas
baudos aikštelėje. Besiginančiai komandai už padarytą pražangą baudos aikštelėje
skiriamas 7 metrų baudinys.
5.12.Tos pačios komandos žaidėjų pražangos sumuojamos. Komandai surinkus 5 pražangas
vieno kėlinio metu, kiekviena vėlesnė pražanga tame kėlinyje baudžiama 9 metrų
baudiniu. Kėliniui pasibaigus, pražangos anuliuojamos.
5.13.Kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkių komanda ties ta vieta iš
už šoninės linijos.
5.14.Įžaidžiant kampinius ar laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos
žaidėjos gali stovėti. Nėra nuošalės taisyklės.
5.15. Žaidėjai, kuriai buvo parodyta raudona kortelė, šalinama iš aikštės iki rungtynių
pabaigos ir pakeičiama kita žaidėja.
6. Varžybų vykdymo vieta ir teisėjavimas
6.1. Komanda-„aikštės šeimininkė“ privalo paruošti ir užtikrinti:
6.1.1. tinkamos kokybės aikštę, su sėdimosiomis vietomis komandoms ir rungtynių
personalui.
6.1.2. persirengimo kambarius komandoms ir teisėjams;
6.1.3. komandų ir teisėjų nusiprausimą po rungtynių;
6.1.4. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu.
6.2. Rungtynėms teisėjauja 1 teisėjas. Finalinių ketvertų varžybų rungtynėms vienu metu
gali teisėjauti 2 teisėjai.
6.3. Lėšas varžybų teisėjavimui ir medicininiam aptarnavimui skiria komandos, kurių mieste
vyksta turų varžybos. Didžiojo finalinio ketverto varžybas surengti, pagal galimybę,
lėšas skiria LFF.
6.4. Dalyvaujančios komandos turi iki 2018 m. sausio 12 d. sumokėti LMFA 50 eurų
mokestį, skirtą teisėjavimo didžiajame finaliniame ketverte dalinėms išlaidoms
padengti.
7. Varžybų komunikacija
7.1. Čempionato rezultatai publikuojami LFF interneto svetainėje.
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7.2. Kiekviena čempionate dalyvaujanti komanda, likus savaitei iki varžybų pradžios,
praneša LMFA, kuris asmuo (-enys) bus atsakingas (-ingi) už jų komandos
komunikaciją viso turnyro metu ir atsiunčia jo kontaktus (telefono numerį ir/ar
elektroninį paštą).
7.3. Čempionate dalyvaujanti komanda, likus savaitei iki varžybų pradžios, praneša LMFA,
kokius socialinius profilius ji naudoja ir naudos šiame sezone savo komunikacijos
reikmėms.
7.4. Čempionate dalyvaujančios komandos komunikacijos atstovas (-ovai) sezono metu
reguliariai bendradarbiauja su LMFA komunikacijos atstovais dėl LMFA
organizuojamų varžybų informacijos sklaidos internetu.
8. Protestų pateikimo tvarka ir drausminės nuobaudos
8.1. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įspėti aikštės teisėją. Trumpi protesto
motyvai nepraėjus 20 minučių po rungtynių pabaigos įrašomi rungtynių protokole.
Išsamiai motyvuotą raštišką protestą komanda turi pateikti nagrinėti LMFA Drausmės
komitetui per 48 valandas – skaičiuojant nuo rungtynių pabaigos.
8.2. Iš aikštės pašalinta žaidėja netenka teisės dalyvauti sekančiose čempionato rungtynėse.
Antrą kartą pašalinus žaidėją iš aikštės, ji netenka teisės dalyvauti čempionate iki
LMFA Drausmės komiteto sprendimo.
8.3. Žaidėjai, gavusiai ketvirtą, šeštą, aštuntą, ir taip toliau, įspėjimą, yra taikoma nuobauda
– diskvalifikacija vienerioms rungtynėms. LMFA Drausmės komitetas turi teisę
žaidėjai skirti didesnes sankcijas.
8.4. LMFA Drausmės komitetas, likus 48 valandoms iki čempionato kito turo pradžios
privalo raštu informuoti čempionate dalyvaujančias komandas apie žaidėjų
diskvalifikaciją, konkrečiai nurodžius diskvalifikuotų žaidėjų pavardes ir įspėjimų
skaičių tai dienai.
8.5. Jei žaidėja, kuriai nepasibaigęs diskvalifikacijos terminas, žaidžia čempionato
rungtynėse, tai komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3, o žaidėjai čempionate
pratęsiama diskvalifikacija.
8.6. Jei komandoje žaidžia neįrašyta į protokolą, ar neužregistruota paraiškoje žaidėja,
komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3.
8.7. Trenerio, komandos atstovo, rungtynių teisėjo nederamas elgesys – įžeidžiantys
žmogaus orumą žodžiai ar gestai, smurtas aikštelėje ar sporto bazės patalpose –
sprendžiamas LMFA Drausmės komisijos posėdyje.
8.8. Komandai neatvykus į čempionato rungtynes be pateisinamos priežasties, įskaitomas
pralaimėjimas rezultatu 0:3. Už antrą neatvykimą be pateisinamos priežasties į
čempionato rungtynes, galima diskvalifikacija – pašalinimas iš 2018 m. LMFA
organizuojamų varžybų.
9. Apdovanojimas
9.1. Komanda, užėmusi čempionato didžiajame finaliniame ketverte pirmą vietą
apdovanojama LFF taure ir LFF I laipsnio diplomu, o žaidėjos ir oficialūs asmenys –
LFF I laipsnio diplomais, aukso medaliais.
9.2. Komanda, užėmusi čempionato didžiajame finaliniame ketverte antrą vietą
apdovanojama LFF II laipsnio diplomu ir LFF taure, o žaidėjos ir oficialūs asmenys –
LFF II laipsnio diplomais ir sidabro medaliais.
9.3. Komanda, užėmusi čempionato didžiajame finaliniame ketverte trečią vietą,
apdovanojama LFF III laipsnio diplomu ir LFF taure, o žaidėjos ir oficialūs asmenys –
LFF III laipsnio diplomais ir bronzos medaliais.
9.4. Asmeniniais prizais apdovanojami: geriausia čempionato vartininkė, geriausia
čempionato gynėja, geriausia čempionato puolėja, rezultatyviausia didžiojo finalinio
ketverto žaidėja.
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Priedas nr. 1
2018 metų LMFA Lietuvos moterų salės futbolo čempionato tvarkaraštis
I etapas
I turas
Sausio 14 d. (sekmadienis)
Dalyviai:
Nemenčinės MFK (šeimininkai)
Vilniaus FK „JL Stars“
Vilniaus MFA „Žalgiris B“
Vilniaus FM-„Kreontas“
1) 11.00 val. Nemenčinės MFK – Vilniaus FM-„Kreontas“
2) 12.00 val. FK „JL Stars“ – MFA „Žalgiris B“
3) 13.00 val. Vilniaus FM-„Kreontas“ – MFA „Žalgiris B“
4) 14.00 val. Nemenčinės MFK – FK „JL Stars“
5) 15.00 val. FK „JL Stars“ – Vilniaus FM-„Kreontas“
6) 16.00 val. MFA „Žalgiris B“ – Nemenčinės MFK
Varžybos vyks Nemenčinėje. Atsakingas už varžybų surengimą A. Šostko – tel. 868513184.
Sausio 14 d. (sekmadienis)
Dalyviai:
Ukmergės „SC-Keliai“ (šeimininkai)
Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“
Tauragės MFK
Kauno SM „Tauras“
7) 11.00 val. „SC-Keliai“ – SM „Tauras“
8) 12.00 val. Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“ – Tauragės MFK
9) 13.00 val. SM „Tauras“ – Tauragės MFK
10) 14.00 val. „SC-Keliai“ – Jonavos KKSC-„Eos Aušra“
11) 15.00 val. Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“ – SM „Tauras“
12) 16.00 val. Tauragės MFK – „SC-Keliai“
Varžybos vyks Ukmergėje. Atsakingas už varžybų surengimą D. Petraška – tel. 867609258.
II turas
Sausio 21 d. (sekmadienis)
Dalyviai:
Utenos FK „Utenis“ (šeimininkai)
Panevėžio FA-SG
Nemenčinės MFK
Vilniaus FK „JL Stars“
13) 11.00 val. FK „Utenis“ – Nemenčinės MFK
14) 12.00 val. Panevėžio FA-SG – FK „JL Stars“
15) 13.00 val. Nemenčinės MFK – Panevėžio FA-SG
16) 14.00 val. FK „Utenis“ – FK „JL Stars“
17) 15.00 val. FK „Utenis“ – Panevėžio FA-SG
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Varžybos vyks Utenoje. Atsakingas už varžybų surengimą V. Rastenis – tel. 861464880.
Sausio 21 d. (sekmadienis)
Dalyviai:
Gargždų FK „Banga“ (šeimininkai)
Mažeikių FK „Triumfas“
Ukmergės „SC-Keliai“
Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“
18) 12.00 val. FK „Banga“ – „SC-Keliai“
19) 13.00 val. FK „Triumfas“ – Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“
20) 14.00 val. „SC-Keliai“ – FK „Triumfas“
21) 15.00 val. FK „Banga“ – Jonavos KKSC-„Eos-Aušra“
22) 16.00 val. FK „Banga“ – FK „Triumfas“
Varžybos vyks Gargžduose. Atsakingas už varžybų surengimą P. Kozlov – tel. 860811829.
III turas
Vasario 3 d. (šeštadienis)
Dalyviai:
Vilniaus FM-„Kreontas“ (šeimininkai)
Vilniaus MFA „Žalgiris B“ (šeimininkai)
Utenos FK „Utenis“
Panevėžio FA-SG
23) 12.00 val. MFA „Žalgiris B“ – FK „Utenis“
24) 13.00 val. Panevėžio FA-SG – Vilniaus FM-„Kreontas“
25) 14.00 val. FK „Utenis“ – Vilniau FM-„Kreontas“
26) 15.00 val. MFA „Žalgiris B“ – Panevėžio FA-SG
Varžybos vyks Vilniuje. Atsakinga už varžybų surengimą R. Dubinskienė – tel. 867331920.
Vasario 3 d. (šeštadienis)
Dalyviai:
Tauragės MFK (šeimininkai)
Kauno SM „Tauras“
Gargždų FK „Banga“
Mažeikių FK „Triumfas“
27) 13.00 val. Tauragės MFK – FK „Banga“
28) 14.00 val. SM „Tauras“ – FK „Triumfas“
29) 15.00 val. FK „Banga“ – SM „Tauras“
30) 15.00 val. Tauragės MFK – FK „Triumfas“
Varžybos vyks Tauragėje. Atsakinga už varžybų surengimą S. Bajorinaitė-Masiulienė – tel.
865313581.
II etapas
IV turas
Vasario 10 d. (šeštadienis)
31) Vakarų regiono 4 vieta – Rytų regiono 1 vieta
32) Vakarų regiono 3 vieta – Rytų regiono 2 vieta
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33) Rytų regiono 4 vieta – Vakarų regiono 1 vieta
34) Rytų regiono 3 vieta – Vakarų regiono 2 vieta
V turas
Vasario 25 d. (sekmadienis)
35) Rytų regiono 1 vieta – Vakarų regiono 4 vieta
36) Rytų regiono 2 vieta – Vakarų regiono 3 vieta
37) Vakarų regiono 1 vieta – Rytų regiono 4 vieta
38) Vakarų regiono 2 vieta – Rytų regiono 3 vieta
III etapas
VI turas
Paguodos ketvertas dėl 9–12 vietų (komandų pozicinis numeris nustatomas prieš varžybas
ištraukus burtus)
Kovo 10 d. (šeštadienis)
Dalyviai:
I komanda
II komanda
III komanda
IV komanda
39) 11.00 val. I komanda – IV komanda
40) 12.00 val. II komanda – III komanda
41) 13.30 val. IV komanda – III komanda
42) 14.30 val. I komanda – II komanda
43) 16.00 val. II komanda – IV komanda
44) 17.00 val. I komanda – III komanda
Varžybų vieta bus skiriama po I etapo varžybų.
Mažasis ketvertas dėl 5–8 vietų (komandų pozicinis numeris nustatomas prieš varžybas
ištraukus burtus)
Kovo 10 d. (šeštadienis)
Dalyviai:
I komanda
II komanda
III komanda
IV komanda
45) 11.00 val. I komanda – IV komanda
46) 12.00 val. II komanda – III komanda
47) 13.30 val. IV komanda – III komanda
48) 14.30 val. I komanda – II komanda
49) 16.00 val. II komanda – IV komanda
50) 17.00 val. I komanda – III komanda
Varžybų vieta bus skiriama po II etapo varžybų.
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Didysis finalinis ketvertas dėl 1–4 vietų (komandų pozicinis numeris nustatomas prieš
varžybas ištraukus burtus)
Kovo 10 d. (šeštadienis)
Dalyviai:
I komanda
II komanda
III komanda
IV komanda
51) 11.00 val. I komanda – IV komanda
52) 12.00 val. II komanda – III komanda
53) 13.30 val. IV komanda –III komanda
54) 14.30 val. I komanda – II komanda
55) 16.00 val. II komanda – IV komanda
56) 17.00 val. I komanda – III komanda
Varžybų vieta bus skiriama po II etapo varžybų.
Varžybų vyr. teisėjas

Vytautas Tutlys

Varžybų vyr. sekretorė

Ugnė Šmitaitė
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