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LIETUVOS MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJA 

 

 

TVIRTINU: 

Prezidentas 

Vitalijus Artūras Krukis 

2018 m. gruodžio 18 d. 

 

 

2019 METŲ  LIETUVOS MERGAIČIŲ MAŽOJO FUTBOLO ČEMPIONATŲ 

NUOSTATAI 

 

SĄVOKOS 

 

 Nuostatai – šie 2019 metų Lietuvos mergaičių mažojo futbolo čempionatų nuostatai; 

 LMFA – Lietuvos moterų futbolo asociacija; 

 Mergaičių mažojo futbolo čempionatai – LMFA vykdomos 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo  

bei 2008 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybos, kuriose žaidžiama 5 prieš 5. 

 LFF – Lietuvos futbolo federacija; 

 LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

 LMNŠČ – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; 

 FIFA – Tarptautinė futbolo asociacija;  

 IFAB – Tarptautinė futbolo asociacijų valdyba; 

 UEFA – Europos futbolo asociacijų sąjunga; 

 COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekiama interneto adresu 

https://comet.lff.lt; 

 Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje ir turintis futbolo komandą, o 

taip pat sporto organizacija, ugdanti atitinkamos amžiaus grupės futbolo sportininkus. Tai gali būti 

futbolo Klubo jaunimo sekcija, sporto mokykla, futbolo akademija ar panašiai, nepriklausomai nuo  

juridinės organizavimo formos; 

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

dalyvaujančių Rungtynėse; 

 Rungtynės – dviejų Komandų rungimasis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, 

tarpusavio pranašumui išsiaiškinti; 

 Varžybų dalyvis – LMFA varžybose dalyvaujantis asmuo; 
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 LMFA Drausmės komitetas – drausmės organas, nagrinėjantis LMFA Lietuvos mergaičių futbolo 

čempionatų protestus ir drausminius nusižengimus; 

 LMFA Prezidiumas – LMFA kolegialus valdymo organas, priimantis sprendimus, numatytus LMFA 

įstatuose. 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2019 m. Lietuvos mergaičių mažojo futbolo 5×5 čempionatų nuostatai reglamentuoja 

tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Čempionatus organizuoja Lietuvos moterų futbolo asociacija (toliau – LMFA). 

3. Čempionatų varžybas vykdo sporto mokymo įstaigos ir sporto klubai. 

4. Čempionatų vyriausiasis teisėjas – Vytautas Tutlys, sekretorius – Robertas Každanas. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Skatinti mergaites sistemingai sportuoti, populiarinti futbolą tarp vaikų ir moksleivių. 

6. Siekti sąžiningo rungtyniavimo, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų. 

7. Ieškoti gabių, talentingų sportui mergaičių, sudaryti sąlygas joms tobulėti. 

8. Išaiškinti stipriausias Lietuvos mergaičių mažojo futbolo komandas. 

 

III. ORGANIZAVIMAS 

9. Čempionatų varžybos vykdomos dviem etapais: 

10. Pirmasis etapas – atrankinės varžybos vykdomos, kai čempionate užsiregistruoja 7 ir 

daugiau komandų. Į atrankos grupes komandos skirstomos teritoriniu principu. Į finalines 

varžybas patenka 6 komandos. 

11. Antrasis (finalinis) etapas – dalyvaujant 5 ir mažiau komandų, varžybos vykdomos rato 

sistema. Finaliniame etape dalyvaujant 6 komandoms, varžybos vykdomos dviejose 

grupėse. Atvykus komandų atstovams traukiami burtai. Grupėse komandos žaidžia rato 

sistema. Grupių nugalėtojai susitinka rungtynėse dėl 1–2 vietų, antrosios grupių komandos 

– dėl 3–4 vietų, trečiosios grupių komandos – dėl 5–6 vietų. 

 

IV. DALYVIAI 

12. Varžybose gali dalyvauti Lietuvos sporto mokyklų, sporto centrų, kitų sporto mokymo     

įstaigų ir sporto klubų komandos. 

13. Čempionatai vykdomi šiose amžiaus grupėse: 

2006  m. gimimo ir jaunesnės (WU-13); 

2008  m. gimimo ir jaunesnės (WU-11). 

14. Komandų paraiškoje leidžiama registruoti ne daugiau 16 žaidėjų, atskiroms rungtynėms 

galima registruoti 14 žaidėjų. 

15. Kiekviena komanda, norinti dalyvauti čempionatų varžybose, privalo iki 2019 m. sausio 7 

d. užregistruoti žaidėjas, pristačius paraiškas 2 egzemplioriais, patvirtintas sporto įstaigų  

ar klubo vadovo, trenerio ir gydytojo vizomis. Paraiškas pristatyti LMFA. 

16. Nuo 2017 m. dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) bei jos narių (LMFA) 

organizuojamose varžybose turi teisę tik „Comet“ sistemoje registruotos žaidėjos ir 

turinčios varžybų dalyvio licenciją, kurią išduoda LFF atsakingi darbuotojai. 
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17. Komandų žaidėjos gali dalyvauti abejų 2019 m. Lietuvos mergaičių mažojo futbolo 5×5 

čempionatų varžybose su sąlyga, kad žaidėja atitinka gimimo amžiaus reikalavimus ir 

atstovauja tos pačios sporto mokymo įstaigos ar klubo komandas. 

18. Žaidėja gali atstovauti kitos Lietuvos sporto mokymo įstaigos ar klubo komandą, jei 

neatstovavo jokiai kitai komandai LMFA organizuojamose 2019 m. Lietuvos mergaičių, 

merginų čempionatų varžybose ir turi savo sporto mokymo įstaigos ar klubo leidimą. 

 

V. PROGRAMA 

 

Amžiaus grupė Regioninių 

varžybų data 

ir vietos 

Finalinių 

varžybų data 

Finalinių 

varžybų vieta 

2008 m. gim. ir 

jaunesnės 

2019 01 12–13 

Gargždai 

Kaunas 

Utena 

2019 01 19–20 Skiriama po 

regioninių 

varžybų 

2006 m. gim. ir 

jaunesnės 

2019 02 02–03 

Gargždai 

Klaipėda 

Ukmergė 

2019 02 16–17 Skiriama po 

regioninių 

varžybų 

 

VI. ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

19. Varžybos vykdomos pagal mažojo futbolo taisykles su keletu pakeitimų. Pagrindinės 

žaidimo taisyklių nuostatos: 

19.1.Rungtynių trukmė – du kėliniai po 15 minučių. Pertrauka tarp kėlinių trunka 10 

minučių. 

19.2.Komandą aikštėje sudaro 5 žaidėjos, iš kurių viena yra vartininkė. 

19.3.Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimas – 0 taškų. 

19.4.Rungtyniaujama sporto salėse arba maniežuose. Salėse žaidžiama be šoninių užribių, 

maniežuose – su užribiais. Rungtynių vieta priklauso nuo organizatorių turimos sporto bazės. 

Abi amžiaus grupės žaidžia su 4 dydžio kamuoliu.  

19.5.Išriedėjus kamuoliui už vartų linijos, vartininkas kamuolį įveda ranka. Kamuolys turi 

kontaktuoti su kuo nors (žaidėjais, siena arba salės grindimis) iki vidurio linijos. Nusižengus 

šiai taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į nusižengusios komandos vartus. 

19.6. Žaidimo metu pagavęs kamuolį vartininkas, gali spirti koja ir mesti ranka per aikštės 

vidurio liniją. 

19.7.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. 

19.8.Laisvo smūgio, keliamo kampinio, įvedamo kamuolio iš už šoninės linijos metu 

priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 3 metrus nuo kamuolio. 

19.9.Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas 

baudos aikštelėje.  
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19.10.Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą skiriamas 9 metrų 

baudinys 2006 m. ir jaun. amžiaus gimimo (WU-13) komandoms bei 7 metrų baudinys 2008 

m. ir jaun. amžiaus gimimo (WU-11) komandoms. 

19.11.Kamuoliui pataikius į salės ar maniežo lubas, kamuolį įveda priešininkių komanda 

ties ta vieta iš už šoninės linijos. 

19.12.Įžaidžiant kampinius ir įžaidžiant laisvą smūgį baudos aikštelėje gali stovėti 

atakuojančios komandos žaidėjai . 

20. Žaidėjai, kuriai buvo parodyta raudona kortelė, šalinama iš aikštės iki rungtynių pabaigos 

ir pakeičiama kita žaidėja. Pašalinta dėl parodytos raudonos kortelės žaidėja turi praleisti 

sekančias čempionato vienerias rungtynes.  

21. Komandai neatvykus į varžybas arba nepateikus reikiamų dokumentų – komandos 

paraiškos, LFF žaidėjo licencijos – įskaitomas pralaimėjimas 0:3. Už dokumentų 

klastojimą komanda šalinama iš čempionato. 

22. Sankcijas žaidėjoms ir komandoms skiria LMFA Drausmės komisija.  

 

VII. NUGALĖTOJO  NUSTATYMAS 

 

23. Regioninių varžybų, finalinių varžybų grupių nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią 

surinktų taškų sumą visuose susitikimuose. 

24. Komandoms surinkus vienodai taškų, užimta vieta nustatoma pagal tarpusavio susitikimų 

rezultatus: taškus, įvarčių skirtumą, didesnį įmuštų įvarčių skaičių, didesnį pergalių 

skaičių. 

25. Jeigu nurodyti nuostatų str. 24 rodikliai vienodi, tai užimtą vietą lemia: bendras įmuštų bei 

praleistų įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis pergalių skaičius. 

26. Jeigu  nurodyti nuostatų str. 25 rodikliai vienodi, tai užimtą vietą lemia burtų tvarka. 

27. Finalinėse varžybose rungtynėms dėl 1–2 vietų, 3–4 vietų ir kitų vietų pasibaigus 

lygiosiomis, žaidžiamas pratęsimas 2×5 min. Jei pasibaigus pratęsimui nugalėtojas 

neišaiškinamas, komandos muša po penkis baudinius. Esant vis tiek lygiam rezultatui, 

komandos muša po 1 baudinį tol, kol paaiškėja nugalėtojas. 

 

VIII. KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS, FINANSAVIMAS 

 

28. Varžybų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka komandas siunčianti 

organizacija. 

29. Atrankines regionines varžybas vykdanti organizacija skiria teisėjus ir medicinos 

personalą. 

30. Finalinių varžybų teisėjavimo, medicinos ir aptarnaujančio personalo išlaidas  apmoka 

LMFA. 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

31. Finalinių varžybų komanda nugalėtoja ir prizininkės (16 sportininkių) apdovanojamos 

LMFA diplomais, medaliais ir komandinėmis taurėmis. Komandos nugalėtojos ir 
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prizininkių treneriai apdovanojami diplomais ir medaliais. Pagal galimybę, asmeniniais 

prizais apdovanojami geriausi  komandų ar pozicijų žaidėjai. 

 

X. KOMUNIKACIJA 

 

32. 2019 m. Lietuvos mergaičių mažojo futbolo 5×5 čempionatų tvarkaraštis ir varžybų turų 

rezultatai skelbiami LFF interneto svetainėje. 

33. Komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti informaciją apie rezultatus 

per 48 valandas nuo paskutinių turo rungtynių elektroniniu paštu: vtutlys53@gmail.com ir 

r.kazdanas@gmail.com. Rungtynių protokolų originalus išsiųsti LMFA, adresu Stadiono 

g. 2, LT-02106, Vilnius. 

 


