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Lietuvos futbolo
strategija
iki 2020 metų
Lietuvos futbolo strategija iki 2020 metų – bendras futbolo bendruomenės ir Lietuvos
futbolo federacijos projektas. Jo rezultatas – sukurti futbolo plėtojimo kryptis, veiklos
prioritetus ir uždavinius.
2010 metais kartu su partneriais atlikta išsami
situacijos analizė, įsigilinta į įvairias nuomones ir
visa tai apibendrinta visos futbolo bendruomenės
suvažiavime. Taip pat patvirtinta ir Lietuvos
futbolo vizija bei išskirtos pagrindinės keturios
strateginės kryptys.
Strategija nuolat peržiūrima, atsižvelgiama
į pasikeitusias realijas. 2015 m. kartu su FIFA
konsultantų pagalba vyko strategijos vertinimas

siekiant nustatyti, kas jau nuveikta pusiaukelėje.
Pagal šio susitikimo išvadas koreguojamas
tolimesnis veiksmų planas.
Strategijai vykdyti veikia strateginis komitetas.
Jis vykdo aptarimus su futbolo bendruomenės
atstovais analizuojant užduotis ir bendrus tikslus,
ruošia atskirų veiklos sričių strategijas bei veiksmų
planus.

Vizija

Futbolas yra populiariausia ir profesionaliausiai organizuota
sporto šaka, kurią bendruomenės renkasi laisvalaikiu.
Strateginės kryptys
▪▪ Skatinti masiškumą
Masinis futbolas – tai piramidės pagrindas, be kurio
neįmanomas profesionalusis futbolas. Neatsitiktinai
viena iš pagrindinių strateginių krypčių – futbolu
sudominti kuo daugiau įvairaus amžiaus, skirtingų lyčių
bei fizinio pajėgumo žmonių.

▪▪ Didinti profesionalumą
Lietuvoje siekiama įtvirtinti Vakarų Europoje
vyraujančią futbolo klubo sampratą. Pagal ją
profesionalus klubas – skaidri ir aiški valdymo sistema,
kurioje aktyviai dalyvauja vietos bendruomenė. Tai
ne tik aukščiausios lygos, bet ir jaunimo, berniukų bei
mergaičių komandos, mėgėjų futbolas.

▪▪ Ugdyti futbolo kultūrą
Siekiama formuoti teigiamą požiūrį į futbolą,
turėti visuomenės palaikymą vystant projektus ir
įdiegiant naujoves. Tikimasi, kad Vakarų Europoje
vyraujančiu klubo modeliu paremti profesionalūs
klubai padės aktyviai populiarinti šią sporto šaką
vietos bendruomenėse, o tai turės įtakos ir žiūrovų bei
sirgalių skaičiui stadionuose.

▪▪ Plėsti infrastruktūrą
Iki 2020 metų planuojama ir toliau aktyviai atnaujinti
stadionų infrastruktūrą. Ypatingą dėmesį skirti
treniruočių bazių steigimui, maniežų rengimui, futbolo
aikščių prie mokyklų renovacijai, sporto centrų,
analogiškų Kaune esančiai Nacionalinei futbolo
akademijai, steigimui.

Šios strateginės kryptys – mūsų kelrodis vystant futbolą iki 2020 metų.
Jomis remdamiesi formuluojame trumpalaikius ir ilgalaikius uždavinius,
planuojame Lietuvos futbolo federacijos veiklą, investicines programas.
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2015 m. Lietuvos
futbolo metų akcentai
▪ Aktyvi prevencinė,
tiriamoji ir drausminė
veikla kovojant prieš
nesąžiningą žaidimą
▪ Iki 18 komandų
praplėsta Pirma lyga
▪ U-19 vaikinų, Moterų,
WU-17 merginų
rinktinės laimėjo
Baltijos taurės turnyrus
▪ Masinio futbolo
projektuose –
81,5 tūkst. dalyvių
▪ „Užauginkime Ronaldo
Lietuvoje“: paskirta
101 aikštė, 418 vartų,
4198 kamuoliai (bendra
vertė apie 226 tūkst.
eurų)

▪ Paramos futbolui
fondas: inventorius
ir kita parama
124 pareiškėjams
(bendra vertė apie
46 tūkst. eurų)
▪ Atnaujinti aikštynai
LFF stadione,
NFA komplekse,
Marijampolės manieže
▪ Naujas projektas
mergaitėms „Įgyvendink
savo svajones“
▪ Įsteigtas LFF Sporto
medicinos centras
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Vadovų kreipimasis
Julius Kvedaras
LFF prezidentas

„Kaip žinote, šie metai buvo sudėtingi tiek futbolui,
tiek visam sportui.

keliomis kartomis tolyn. Net jei šiandien klube nėra aukštų pasiekimų, dirbant laikrodžio tikslumo mechanizmu klubas tikrai ateityje turės progresą.
Nesinori kartoti tų pabodusių užkeikimų dėl stadionų
būklės, naujų statybų ir pažadų. Gaila, bet ypač sostinės

Opiausia šių metų sezono problema, manau, nesu-

stadionų siluetai yra kaip gyvi priekaištai dėl požiūrio į fut-

klysiu sakydamas, kad tai – sukčiavimas sporte, sutartos

bolą. Šiandien optimistiškai nuteikia Kauno iniciatyva re-

rungtynės. Tai visų sporto šakų tūnanti problema. Futbo-

novuoti Dariaus ir Girėno sporto kompleksą. Viltis rusena

las – pirmoji sporto šaka, apie tai išdrįsusi kalbėti viešai ir

ir dėl Nacionalinio stadiono Vilniuje.

atvirai. Aktualias klausimas šiai dienai – LR Seimo spren-

Belieka tikėtis, kad šios viltys nebus tik politikų rinkimų

dimas priimant įstatymą, kuris įteisintų sąžiningo žaidimo

ciklo švystelėjimai, po kurių seks eiliniai nusivylimai. Nacio-

prievolę.

nalinis stadionas nėra tik LFF reikalas ir galvos skausmas.

Nuolat viešojoje erdvėje sulaukiame nemažai kritikos
dėl įvairių klausimų. Mes visada esame už konstruktyvią

Tai – šalies garbė, tai – kiekvieno miesto ir miestelio mero
garbės reikalas.

kritiką ir jos nebijome. Dėkojame tiems, kurie kritikuoja ar-

Visgi rimčiausias iššūkis yra susijęs su naujos kartos

gumentuotai, nes tai padeda mums tobulėti. Gaila, kad

ugdymu, modernių metodikų įdiegimu. Dalis rinktinės

kartais būna ir nepamatuotos, neetiškos kritikos.

bėdų išplaukia iš kartų kaitos, gero ar blogo narių pasirin-

Patys realiai vertiname situaciją. Ypač situaciją šalies

kimo. Šį lūžį galime įveikti tik atsiverdami pažangai, per-

klubuose, nes jie yra pagrindas, kuris turi auginti jaunąją

mąstydami strategiją, vystydami glaudesnį bendradarbia-

kartą ir mąstyti plačiau – ne tik apie šią dieną, o žvelgti

vimą su Lietuvos specialistais, dirbančiais užsienyje ir pasiryžusiais pasidalinti patirtimi su trenerių bendruomene.
Niekada nesutiksiu, kad futbolo akademijų steigimo
projektas nepasiteisino. Sukurta bazė, tačiau viena Nacionalinė futbolo akademija negali atskirai sukurti stebuklo.
Esu daugiau nei įsitikinęs, kad kantrus, kryptingas darbas
visada atneša meistriškumo rezultatus.
Dėkoju visiems, kurie pastaraisiais metais investavo į
futbolą tiek savo finansus, tiek laiką ir nuoširdžiai sirgo bei
pergyveno dėl šio sporto šakos.
Dar praėjusių metų vasarą apsisprendžiau nebekelti
savo kandidatūros kitai LFF prezidento kadencijai. Nenoriu, kad visa kritika ir prieš rinkimus ypač suaktyvėjęs puolimas, kuris nukreiptas prieš mane asmeniškai, pakenktų
futbolui.
Būsimo naujo prezidento, kurį išrinks futbolo bendruomenė iš narių pasiūlytų kandidatų, laukia tikrai ne vien
skambios pareigos, bet ir sunkus, ilgas darbas. Linkiu būsimajam LFF vadovui daug kantrybės ir sėkmės.“

Edvinas Eimontas
LFF Generalinis direktorius

„Prabėgo dar vieneri įvykių kupini futbolo metai. Jie
buvo tuo pačiu įdomūs ir sudėtingi. Svarstėme dilemas,
mokomės iš klaidų, stebėjome naujausias tendencijas ir
ieškojome geriausių sprendimų vystyti futbolą.
Norint, kad rezultatai ateitų iki futbolo piramidės viršūnės, prireikia nemažai laiko, bet nepaisant to, didelį dėmesį skiriame apatinei grandžiai. Žvelgiame toli į priekį,
nes mūsų strategija ilgalaikė ir su ambicingais tikslais.
Kad geriau įvertintume dabartinę situaciją, pernai
inicijavome sociologinį tyrimą, kuris patvirtino tai, ką nujautėme – kad aikštynų poreikis pradinėse ir vidurinėse
ugdymo įstaigose yra didelis. Taip gimė projektas pavadinimu „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“. Projekto metu bus
įrengta 10 naujų standartinių matmenų dirbtinės dangos

bei kitų komandų, už kurias federacija atsakinga – nebeli-

aikščių, 100 mažesnių aikštelių, 1000 universalių vartų,

ko abejonių, kad toks centras turi būti įkurtas.

išdalinta 10000 futbolo kamuolių.

Pastaraisiais metais nemažai laiko skyrėme ir skait-

Dalis aikščių jau įrengta, kamuoliai ir vartai taip pat

meninių technologijų plėtros strateginiams klausimams.

pradėti dalinti, o likusieji pasieks įvairias ugdymo įstai-

Todėl šiemet galime laukti pasikeitimų, pirmiausia – Fut-

gas ir sporto organizacijas per artimiausius metus. Tokia

bolo informacinėje sistemoje. Tikimės, kad visa tai padės

parama bus siekiama, jog 100 000 vaikų, kurie anksčiau

priartinti futbolą prie jo dalyvių, žiūrovų.

nesportavo, žaistų futbolą, o treneriai turėtų iš ko rinktis
ieškant naujų žvaigždžių.

Deja, pernai ištikimiausiems futbolo mėgėjams teko
ypatingai daug skaityti, girdėti ne tik apie žaidimą aikš-

Tuo pačiu vis labiau skatiname salės (Futsal) ir moterų

tėje, bet ir apie tyrimus, bausmes įvairias rungtynių da-

futbolą, nes jie turi didelį potencialą ir gali ne tik praturtin-

lyviams, klubams. Norėtųsi, kad daugiau laiko, kuriuos

ti mūsų futbolą bet ir prisidėti prie meistriškumo kėlimo.

paskiriame kovai su nesąžiningais veikėjais, galėtume pa-

Todėl jau startavo vienas futbolo populiarinimo projektas

naudoti kūrybai ir vystymui, bet tokia realybė toli gražu ne

mokyklinio amžiaus mergaitėms, o dar vieną išvysime mo-

tik futbole, ir ne tik Lietuvoje.

kyklų salėse šių metų pradžioje

Ko gero, daug mažiau buvo matoma, kiek resursų tu-

Galbūt kuri nors iš mergaičių susidomės futbolu ir savo

rėjome paskirti ir tam, kad nacionalinė vyrų rinktinė galėtų

darbu užsitarnaus galimybę 2018 metais žaisti Europos

žaisti savo namuose Vilniuje. Kylantys UEFA reikalavimai

merginų U-17 futbolo čempionato finaliniame etape. Jei

kartais sąlygoja tai, kad išeičių tenka ieškoti sudėtingose

tas ir nepavyks, tikėtina, kad jos bent jau sveikai praleis
laisvalaikį ar apsilankys stadionuose. Kad futbolas – ne
tik žaidimas, jau kelerius metus skelbia mūsų inicijuotas
judėjimas „Moterys už futbolą“.
Savaime suprantama, ieškome naujovių ir kitose srityse. Vienas tokių pavyzdžių – LFF Sporto medicinos centro
steigimas. Remiantis kitų šalių pavyzdžiais ir savo patirtimi bei atsižvelgiant į poreikį – turime gausų būrį rinktinių
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situacijose.
Vis dėlto svarbiausia tai, kad nepaisydami visų srovių,
plaukėme nustatyta kryptimi, nes turime savo strateginę
viziją ir jos laikomės.“

Nacionalinė vyrų ir
U-21 rinktinės
Nacionalinės vyrų „A“ rinktinės
rezultatai

Jaunimo (U-21) vyrų rinktinės
rezultatai

▪▪ 2016 m. Europos čempionato atrankos
varžybos:

2017 m. Europos U-21 jaunimo čempionato
atranka (g. 1994 m. ir jaunesni):

▫▫ E grupė: Šveicarija, Anglija, Slovėnija, Estija,
San Marinas.
▫▫ Ciklo rezultatai: 5 vieta, 10 taškų (3 pergalės,
1 lygiosios, ir 6 pralaimėjimai). Bendras įvarčių
santykis: 7 įmušti ir 18 praleistų.
▫▫ 2015 m. sužaistos dvejos kontrolinės tarptautinės
rungtynės išvykose su Vengrija ir Malta
(2 pralaimėjimai).

▪▪ 1 grupė: Italija, Slovėnija, Serbija, Airija, Andora
▫▫ 7 rungtynės, 1 pergalė, 6 pralaimėjimai (varžybos
tęsiasi).

▪▪ Sandraugos taurės turnyras (g. 1994 m. ir
jaunesni):
▫▫ Sužaistos 5 rungtynės, 1 lygiosios, 4
pralaimėjimai, užimta 12 vieta.

Kampanija „Atnešk savo širdį Lietuvos
futbolo rinktinei“

Artimiausi iššūkiai

▪▪ Sukurtas atskiras prekinis ženklas

▪▪ 2016 m. Baltijos U-21 taurės turnyras

▪▪ Išaugo rinktinės TV transliacijų reitingai

▪▪ 2017 m. Europos U-21 jaunimo čempionato
atrankos rungtynių varžovai:

▪▪ Padidėjo pajamos už prekybą bilietais
▪▪ Pradėta atributikos prekyba

Artimiausi iššūkiai
▪▪ 2018 m. Pasaulio čempionato atrankos
F grupė:
▫▫ Anglija, Slovakija, Slovėnija, Škotija, Malta.

▪▪ 2016 m. Baltijos taurės turnyras

▫▫ Andora, Slovėnija, Italija (namuose).

Robertas Tautkus
LFF A ir U-21 rinktinių skyriaus
vadovas

„Nacionalinei vyrų rinktinei 2013-2015 metų atrankos cikle vadovavo treneris Igoris Pankratjevas.
Treneris šio ciklo metu turėjo galimybę formuoti
rinktinės sudėtį pagal savo filosofiją ir akcentavo žaidybinę drausmę, išlaikė nuo pradžių suformuotą komandos branduolį. Jį sudarė keli vyresni žaidėjai bei
jaunesni, gimę 1988-1991 ir 1994-1995 metais.
Dalis jaunesnių futbolininkų per šiuos metus įsitvirtino rinktinėje – tokie kaip Lukas Spalvis ar Vykintas Slivka – kiti į juos dėtų vilčių nepateisino ar
buvo kamuojami traumų. Taip pat rinktinę papildė
sėkmingai klubiniame futbole užsirekomendavę Deividas Česnauskis, Linas Klimavičius.
Gaila, bet ne visiems žaidėjams visada pavykdavo išlaikyti discipliną, neapgalvotais veiksmais ar žodžiais išvengti bereikalingo ažiotažo už aikštės ribų.
Reikia tikėtis, kad jiems tai taps rimta pamoka.
Atrankos ciklas prasidėjo sėkmingai – dviem pergalėmis, bet po nesėkmingų rungtynių su Slovėnija

vome situaciją ir prireikė įvarčio paskutinę minutę.
Spalį rinktinė mobilizavosi ir iškovojo tašką Slovėnijoje. Paskutinėje dvikovoje kautis su Anglija visgi
buvo per sunku – tiesiog ši komanda buvo akivaizdžiai stipresnė, ką parodė laimėdama visas atrankos rungtynes.
Jaunimo (U-21) rinktinei pastarieji metai prasidė-

po kartą Šveicarijai ir Anglijai pralaimėjome varžovų

jo itin nesėkmingai – pralaimėjimu Andoroje. Tai ne-

aikštėse. 2015 m. birželio mėnesį pasirinkus žais-

tenkino visų, todėl atsistatydinti nusprendė treneris

ti kontrolines rungtynes išvykose treneriai daugiau

Arminas Narbekovas. Jo pakeitusio Antano Vingilio

eksperimentavo, išbandė rinktinės kandidatus, ta-

laukė sunki užduotis, nes komandai po nesėkmių

čiau rezultato prasme tai nepasiteisino – patirti du

serijos trūko pasitikėjimo savo jėgomis ir didesnių

skaūdus pralaimėjimai.

rezervų, nes U-21 rinktinės lyderiai atstovavo vyrų

Vis dėlto tai leido geriau įsivertinti žaidėjus prieš

rinktinei.

atrankos rungtynes su Šveicarija ir namuose pavyko

Visgi paskutinėse metų rungtynėse su Airija pavy-

parodyti garbingą žaidimą – įmušėme įvartį ir, ati-

ko pralaužti šį barjerą ir U-21 rinktinė pilnos sudėties

džiau sužaidus gynyboje, galėjome iškovoti tašką.

parodė savo potencialą. Tačiau sunku prognozuoti,

Deja, kitos rungtynės išvykoje su Estija susiklostė

kaip jiems toliau seksis pereiti į vyrų futbolą, ar gaus

ne taip kaip norėjosi – savo šansais nepasinaudojo-

žaidybinės praktikos savo klubuose. Bet kokiu atveju,

me ir buvome nubausti.

prioritetu yra ne jaunimo, o vyrų rinktinės rezultatai.

Susidaręs neigiamas fonas atsiliepė rungtynėms

Metų pabaigoje pradėjome planavimą kitam cik-

prieš San Mariną, kur tarsi kontroliavome situaciją,

lui. Trenerių štabą padėjo išrinkti naujai sukurta LFF

bet dėl vienos apmaudžios klaidos susikomplika-

Trenerių taryba.“
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Klubinis futbolas
Varžybos

Naujovės ir pasikeitimai

▪▪ LFF „SMSCredit.lt A lyga“ (2015 m. –
10 komandų)

▪▪ Pirmos lygos dalyvių skaičius praplėstas iki
18 komandų

▪▪ LFF taurė (2015/16 m. – 54 komandos)

▪▪ Panaikintos A lygos dublerių pirmenybės

▪▪ LFF Pirma lyga (18 komandų)

▪▪ Padidėjo LFF Taurės dalyvių skaičius

▪▪ LFF II lyga:

▪▪ Gausesnės ir kokybiškesnės transliacijos

▫▫ Pietų zona (10 komandų, organizavo Kauno AFF).
▫▫ Vakarų zona (9 komandos, organizavo Telšių AFF).
▫▫ Rytų zona (9 komandos, organizavo VRFS).

▪▪ III lyga – apskričių pirmenybės:
▫▫ Vilniaus (12 komandų), Kauno (7), Klaipėdos (11),
Šiaulių (8), Panevėžio/Utenos (8), Alytaus (4),
Marijampolės (6).

▪▪ IV ir kitos lygos (48 kom. – organizavo SFL)
▪▪ UEFA varžybos:
▫▫ Čempionų lyga (dalyvavo Vilniaus „Žalgiris“).
▫▫ Europos lyga (dalyvavo Pakruojo „Kruoja“, Klaipėdos
„Atlantas“, Trakų „Trakai“).

▪▪ Nauja Pirmos lygos svetainė
▪▪ Futbolo informacinė sistema (FIS) naudota visose
pagrindinėse lygose
▪▪ Aktyvi Drausmės komiteto veikla kovojant prieš
nesąžiningą žaidimą
▪▪ A, I ar II lygos licencijos įgijo 51 klubas ar
komanda – didžiausia licencijavimo aprėptis per
sistemos taikymo laikotarpį
▪▪ Antrą sezoną taikoma III ir II lygų klubų skatinimo
tvarka pasinaudojo 10 klubų
▪▪ A lygos klubai prisitaikė prie UEFA PRO licencijos
kriterijaus įvedimo, pasirinkdami šio lygmens
kvalifikacijos trenerius
▪▪ Įvesta taisyklė, jog klubai turi turėti ne
mažiau trijų dalininkų, pradėta taikyti klubus
kontroliuojančių asmenų patikros sistema

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Komandų skaičiaus A lygoje sumažėjimas
▪▪ A lygos čempionato, LFF taurės varžybų
sistemos atnaujinimas
▪▪ Naujos Futbolo informacinės sistemos įdiegimas
▪▪ Nesąžiningo žaidimo prevencija
▪▪ Bendradarbiavimas su pasikeitusia klubų
asociacija
▪▪ LFF taisyklių adaptavimas prie UEFA padarytų
pakeitimų
▪▪ A lygos ir I lygos trenerių kvalifikacijos pakėlimas
▪▪ Pradelstų įsipareigojimų kontrolės sugriežtinimas
▪▪ Jaunimo ugdymo įstaigų akreditacijos sistemos
parengimas

Nerijus Dunauskas
LFF Varžybų ir renginių skyriaus
vadovas

„Lietuvos A lygos čempionate 2015 metais
rungtyniavo tiek pat komandų, kiek ir 2014 metais,
tačiau pasikeitė varžybų geografija – pasitraukus
Panevėžio, Alytaus, Gargždų komandoms, jas pakeitė Kauno, Utenos klubai.
Pagrindinėse varžybose tendencijos nesikeitė –
„Žalgiris“ dar kartą apgynė ne tik čempionų titulą,
bet ir laimėjo taurės turnyrą. Dėl medalių bei kelialapių į UEFA turnyrus kovojo tie patys, geriausiai
organizuoti ir finansinį pagrindą turintys klubai, išskyrus vieną.
Tenka apgailestauti, kad nepaisant LFF pastangų užkirsti kelią abejotinos reputacijos investuotojams ir pakartotinių įspėjimų, Pakruojo „Kruojos“ klubas neišvengė išorinės įtakos ir tai lėmė jo subyrėjimą. Į panašų liūną įklimpo „Klaipėdos granitas“, kurį
Drausmės komitetui teko pašalinti dėl pakartotinių
nusižengimų sąžiningo žaidimo principams. Tai buvo
neišvengiamas žingsnis kovoje prieš sukčiavimą.
LFF taurės varžybos pastaraisiais metais padovanojo nemažai įsimintinų dvikovų. Finalo rungtynės
tapo įdomiu reginiu ir futbolo švente Šiaulių miestui,
o naujo sezono varžybose staigmenų pateikė Kauno „Stumbras“, Jonavos „Lietava“. Pastaroji ekipa
puikiai rungtyniavo Pirmoje lygoje. Šios pirmenybės
buvo gausiausios nuo 2006-ųjų ir padėjus partneriams buvo nušviestos išsamiau, nei bet kada.
Kalbant apie viešinimą, jau tapo tradicija, kad žiūrovai galėjo matyti visų A lygos rungtynių transliacijas, jas papildė ir Futbolo.TV reportažai bei smagios
rubrikos, gerėjantis visų klubų darbas nušviečiant
savo veiklą. Nepaisant to, žiūrovų pritraukimas į
stadionus išlieka rimtu iššūkiu.“
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Laurynas Zibolis

Vertinant klubų naudojamą stadionų infrastruk-

LFF Licencijavimo skyriaus
vadovas

tūrą akivaizdžiai pagerintos sąlygos varžybų daly-

„Licencijavimo sistemoje pastaraisiais metais
dalyvauja apie 50 A, I ir II lygos klubų ir komandų.
Tikimasi, kad ši bendra licencijavimo sistemos aprėptis nemažės, o ilgainiui ir didės licencijavimo principus pritaikant moterų ir salės futbolo klubams.

viams ir žiūrovams tokiuose miestuose kaip Visaginas, Telšiai, Šilalė, Kelmė, Mažeikiai, Palanga, Gargždai, Vilnius.
Ruošiantis 2016 m. klubinio futbolo sezonui LFF
futbolo klubų licencijavimo sistemoje numatyta nemažai pakeitimų. Numatyta I lygos klubams suteikti

2015 metais klubų licencijavimas pasižymėjo ke-

daugiau laiko pasiruošti licencijavimo procesui, bus

letu svarbesnių naujovių – visi A lygos klubų trene-

keliami reikalavimai A ir I lygos klubų trenerių kvali-

riai įgijo UEFA A lygos licenciją arba pradėjo šios sri-

fikacijai, įvedama nauja pareigybė klubų personale –

ties kursus, taip pat žymiai daugiau dėmesio skirta

asmuo, varžybų metu besirūpinantis žmonėmis su

klubų dalininkų ir valdančių asmenų reikalams.

negalia.

Siekiant kuo didesnio skaidrumo klubų valdymo

Taip pat bus pradedama plėtoti jaunimo ugdy-

srityje nuo 2015 m. sezono visi asmenys, siekian-

mo įstaigų akreditacijos sistema, griežtinamas jau-

tys tapti kontroliuojančiais klubų asmenimis, turi

nimo ugdymo programų vertinimas ir A lygos klubų

gauti LFF Vykdomojo komiteto pritarimą, taip pat

pradelstų įsipareigojimų darbuotojams ir socialinio

nebūti susiję su tokiais neigiamais dalykais kaip la-

draudimo bei mokesčių administracijoms kriterijus,

žybos dėl rezultatų ar klubų bankrotai, pasitrauki-

o visų lygų klubai neturės turėti pradelstų įsiparei-

mai iš pirmenybių.

gojimų savo regioninėmis asociacijoms.“

Kova prieš
nesąžiningą žaidimą
Veikla
▪▪ Tiriamoji:
▫▫ Tyrimų komitetas per 2015 metus atliko 18 tyrimų,
visus baigė (medžiaga perduota LFF Drausmės
komitetui);
▫▫ Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas plataus
masto ikiteisminis tyrimas (aprėpiantis ne tik futbolą)
dėl sutartų rungtynių;
▫▫ Veikia rungtynių vaizdo analizės ekspertų grupė;
▫▫ Veikia anoniminis pasitikėjimo telefonas ir el. paštas;
▫▫ Rungtynių stebėjimas vietoje A ir I-oje lygose.

▪▪ Prevencinė:
▫▫ Komandų, žaidėjų ir dalininkų patikra prieš jų
registraciją čempionatui;
▫▫ Tarptautinė Sąžiningo žaidimo konferencija su UEFA,
Latvijos, Estijos ir Lietuvos pareigūnais;
▫▫ Bendradarbiavimas su Kriminaliniu tyrimų biuru,
Vilniaus ONTT, Teisingumo ministerija, LR Seimo
Jaunimo ir sporto komisija;
▫▫ Bendradarbiavimas su UEFA ir lažybų stebėsenos
bendrove „Sportradar“;
▫▫ Prevencinės akcijos prieš įtartinas rungtynes
(esant reikalingumui – jų atidėjimas, stabdymas ir
nutraukimas);
▫▫ Privalomas „namų“ rungtynių filmavimas I-oje LFF
lygoje.

▪▪ Šviečiamoji:
▫▫ LFTA rungtynių inspektorių sąžiningo žaidimo
ataskaitas (A ir I lygose);
▫▫ Mokymai A ir I lygos klubams;
▫▫ Mokymai teisėjams ir rungtynių inspektoriams.

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Sąžiningo žaidimo kontrolės skyriaus sukūrimas
▪▪ Tolimesnės pastangos siekiant baudžiamojo
įstatymo papildymo
▪▪ Sukčiavimo plitimo užkardymas
▪▪ Neteisėtos veiklos kontrolės stiprinimas
▪▪ Sąžiningo žaidimo mokymai Kriminalinės policijos
regionų pareigūnams bei LR Generalinės ir
apskričių prokuratūrų prokurorams
▪▪ Elektroninių mokymų platformos paleidimas
▪▪ Jaunimo švietimo sąžiningo žaidimo temomis
programos rengimas
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Jaunių vaikinų rinktinės
Varžybos

U-18 (g. 1998 m.) rinktinė

U-19 (gimę 1996 m. ir vėliau žaidėjai) I rinktinė

▪▪ Minsko „Vystymo“ turnyras (10 vieta)

▪▪ Europos U-19 čempionato Elitinis etapas (3 vieta)
▫▫ Varžovai: Švedija, Rusija, Belgija.
▫▫ 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas

U-19 (g. 1997 m.) II rinktinė
▪▪ Europos U-19 čempionato atrankos etapas
(3 vieta)
▫▫ Varžovai: Portugalija, Graikija, Moldova.
▫▫ 1 pergalė, 2 pralaimėjimai

▪▪ Baltijos taurės turnyras Estijoje (1 vieta)
▫▫ Varžovai: Estija, Suomija, Latvija.
▫▫ 2 pergalės, 1 lygiosios

▪▪ V. Granatkinui atminti taurės turnyras Sankt
Peterburge (10 vieta)
▫▫ Varžovai: Moldova, Rusija, Bulgarija, Latvija,
Slovakija.
▫▫ 2 pergalės, 3 pralaimėjimai (1 po baudinių)

▪▪ Kontrolinės rungtynės Armėnijoje
▫▫ 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas

▪▪ „Palangos Juzės“ turnyras (3 vieta)

▫▫ Varžovai: Rusija, Japonija, Suomija, Kinija, Iranas
▫▫ 2 pergalės, 3 pralaimėjimai

▪▪ Kontrolinės rungtynės su Latvija (lygiosios)
U-17 (g. 1999 m.) rinktinė
▪▪ Europos U-17 čempionato atrankos etapas
(3 vieta):
▫▫ Varžovai: Liuksemburgas, Austrija, Serbija;
▫▫ 1 pergalė, 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas;

▪▪ “Amber Cup” U-17 turnyras Palangoje (2 vieta)
▫▫ Varžovai: Armėnija, Baltarusija, Lietuva U-16
▫▫ 2 pergalės, 1 pralaimėjimas

▪▪ Baltijos taurės turnyras Estijoje (4 vieta)
▫▫ Varžovai: Latvija, Estija, Suomija.
▫▫ 3 pralaimėjimai

▪▪ UEFA “Jaunųjų talentų” turnyras Baltarusijoje
(3 vieta)
▫▫ Varžovai: Švedija, Baltarusija, Estija.
▫▫ 1 pergalė, 2 pralaimėjimai

U-16 (g. 2000 m.) rinktinė
▪▪ „Amber Cup“ U-17 turnyras Palangoje (3 vieta)
▫▫ Varžovai: Armėnija, Baltarusija ir Lietuva (visos U-17).
▫▫ 1 pergalė, 2 pralaimėjimai

▪▪ Kontrolinės rungtynės su Latvija
▫▫ 1 pergalė, 1 lygiosios

Artimiausi iššūkiai
▪▪ U-19 (g. 1998 m.) Europos U-19 čempionato
atranka Lietuvoje
▫▫ Varžovai: Bosnija, Austrija, Azerbaidžanas.

▪▪ U-19 Baltijos taurės turnyras Latvijoje
▪▪ U-17 “Jaunųjų talentų“ turnyras Bosnijoje
▪▪ U-17 (g. 2000 m.) Europos U-17 čempionato
atranka Lietuvoje
▫▫ Varžovai: Turkija, Ukraina, Norvegija.

▪▪ U-17 Baltijos taurės turnyras Latvijoje
▪▪ U-16 „Amber Cup“ turnyras Lietuvoje

Stasys Stankus
LFF techninio skyriaus
direktorius

„Praėjusių metų jaunimo rinktinių rezultatuose
buvo pozityvių momentų. U-19 rinktinė (1996 m.)
pavasarį pagirtinai rungtyniavo Elitiniame etape, metais jaunesnių rinktinė iškovojo Baltijos taurę, o U-17
rinktinei atrankos varžybose pritrūko tik vieno įvarčio.
Pavasarį vykusiame „Elitiniame“ etape Vytauto
Vaškūno treniruojama U-19 rinktinė susitiko su tituluotais varžovais iš Švedijos, Rusijos ir Belgijos.
Sužaisti su šeimininkais švedais namie lygiosiomis –
geras rezultatas. Antrosios rungtynės su rusais susiklostė kaip blogiausiame sapne – dvikovos pradžioje labai nepasisekė, o vėliau tiesiog palūžome.
Džiugu, jog pavyko reabilituotis paskutinėse rungtynėse su Belgija ir sužaisti rezultatyviomis lygiosiomis – 2:2. Manau, jog šios mūsų rinktinės pasirodymas tokiame varžybų etape buvo tikrai geras.
Rudenį jaunesnė U-19 rinktinė, treniruojama Dariaus Butkaus, puikiai pasirodė Baltijos taurės turnyre ir po pertraukos iškovojo šį trofėjų. Tiesa, Europos
čempionato atrankoje laukė galingi varžovai, todėl
sekėsi sunkiau – vaikinai nusileido aiškiems favoritams portugalams ir tik po atkaklios kovos pralaimėjo graikams. Trečiose rungtynėse pergalė prieš Moldovos futbolininkus leido iškovoti trečiąją poziciją.
Perspektyvaus jauno trenerio Roko Garasto
vadovaujama U-17 rinktinė demonstravo patrauklų žaidimą „Amber Cup“ taurėje, bet kovoje dėl
pirmos vietos apmaudžiai nusileido baltarusiams.
Baltijos taurės varžybos šiai komandai susiklostė nesėkmingai, o Europos čempionato atrankoje
U-17 komanda liko per žingsnį nuo patekimo į „Elitinį etapą“- pritrūko tik vieno įvarčio. Lietuviai pirmose rungtynėse nusileido Austrijai, antrose iškovojo
lygiąsias prieš Serbiją ir paskutinėse rezultatu 2:0
įveikė Liuksemburgo rinktinę, kuri prieš tai privertė
austrus pasinervuoti.“
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Vaikų ir jaunių futbolas
Varžybos

Naujovės

▪▪ Elitinė jaunių U-19 (g. 1997-98 m.), Elitinė U-17
(g. 1999 m. ir jaunesni) lygos (16 komandų)

▪▪ Antrajame sezone Elitinės jaunių lygos pakeistos
į U-19 ir U-17 lygas (buvo U-18 ir U-16)

▪▪ Jaunių U-19 I lyga (g. 1997-98 m.), U-17
(g. 1999 m. ir jaunesni), U-16 (g. 2000 m.),
U-15 (g. 2001 m.), U-14 (g. 2001 m.) I lygos
pirmenybės (40 komandų)

▪▪ Pradėtas Futbolo informacinės sistemos (FIS)
naudojimas II Regionų lygos varžybose (U-19,
U-17, U-16, U-15 ir U-14)

▪▪ Jaunių Regionų II lygos (g. 1997-98, 1999,
2000, 2001, 2002 m.) pirmenybės (77
komandos)
▪▪ Vaikų 9x9 U-13, U-12 (g. 2003, 2004 m.) I lygos
pirmenybės (62 komandos)

▪▪ Elitinės jaunių lygos viešinimo projektas,
motyvavimo sistema

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Tęsti varžybų sistemos reorganizaciją

▪▪ Vaikų 9x9 U-12 (g. 2004 m.) II lygos pirmenybės
(9 komandos)

▪▪ Įdiegti naują futbolininkų rengimo metodiką
jaunesniųjų pirmenybėse

▪▪ Vaikų 7x7 U-11, U-10 (g. 2005, 2006 m.) I lygos
pirmenybės (79 komandos)

▪▪ Tęsti 9x9, 7x7 elektroninę žaidėjų ir komandų
dalyvaujančių LVJFA rengiamose varžybose
registraciją Futbolo informacinėje sistemoje

▪▪ Vaikų 7x7 U-11, U-10 (g. 2005, 2006 m.) II lygos
pirmenybės (16 komandų)
▪▪ Mažojo futbolo 5x5 (g. 2002, 2003, 2004,
2005 m.) čempionatas. (170 komandų)
▪▪ Jaunių (g. 1997-1998 m.) sporto žaidynių futbolo
varžybos (29 komandos)
▪▪ Vaikų 5x5 (2007 m. gim.) ir 4x4 (g. 2008 m.)
varžybos (regionuose vyksta turnyrų forma
apskrityse)

▪▪ 2016 m. sezone bus diegiama naujoji Futbolo
informacinė sistema

Raimondas Statkevičius
Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos
direktorius

„Pastaraisiais metais buvo tęsiama 2014-aisiais
pradėta restruktūrizacija jaunimo futbolo pirmenybėse siekiant atskirti profesionalųjį futbolą nuo masinio arba mėgėjiško futbolo.
Galutinai reorganizuota viršutinė meistriškumo
dalis. Įgyvendinus UEFA reikalavimus dėl tarptautinių jaunimo varžybų, Elitines jaunių U-16 ir U-18
lygas atitinkamai pakeitė U-17 ir U-19. Suteikta galimybė vyriausių klasių moksleiviams dalyvauti pirmenybėse, ko nebuvo anksčiau. Pastovus komandų
skaičius ir įgyvendinamas sportinis principas skatina
komandų konkurenciją.
Elitinėse lygose truputį toliau diegėme principus,
jog varžybos vyktų stadionuose, kurie atitinka tam
tikrus licencijavimo kriterijus, siekėme, jog rungtynių
rezultatai būtų pateikiami kuo operatyviau, kad interneto svetainėje ir socialiniuose tinkliniuose būtų
skelbiamos apžvalgos.
Taip pat pirmą kartą po sezono surengėme jaunių lygos uždarymo šventę, kurioje prizininkai gavo
ne tik medalius, bet ir skatinamuosius prizus. Visas
dalyvaujančias komandas jau antrą kartą subūrė
„Pendeliados“ konkursas.
2015 m. atkreiptas ypatingas dėmesys į komandų meistriškumą. Pagrindinės įgyvendintos veiklos
kryptys – varžybų susisteminimas 11х11 pirmenybėse ir vykdymo per elektroninę informacinę sistemą
tobulinimas. Dėl to paskutinis sezonas buvo rimtas
iššūkis II regionų lygos komandų vadovams ir treneriams. Tačiau tikimės, kad jie ilgainiui pripras ir supras
to naudą. Ateityje stengsimės, kad ir jaunučių ir vaikų
varžybos taip pat atsidurtų elektroninėje sistemoje.
Varžybų restruktūrizacija eina link finišo – 2016 m.
bus vykdomas žemutinių grandžių 9x9, 7х7, 5х5 pirmenybių sisteminimas.“
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Talentų ugdymas
akademijose
Grupės

Artimiausi iššūkiai

▪▪ 1999 ir 2000 m. gimimo grupės futbolininkų
rengimo programą vykdo Nacionalinėje futbolo
akademijoje (NFA) Kaune

▪▪ Akademijų auklėtinių atstovavimas jaunių
rinktinėms UEFA turnyruose

▪▪ 1997 ir 2002 m. gimimo grupės futbolininkų
rengimo programą vykdo Panevėžio sporto
vidurinėje mokykloje
▪▪ 1998 ir 2001 m. gimimo vaikinų (taip pat
merginų) futbolininkų grupės rengimo programą
vykdo Šiaulių sporto vidurinėje mokykloje

Veikla, rezultatai ir naujovės
▪▪ NFA auklėtiniai nuolat kviečiami į nacionalinę vyrų
rinktinę
▪▪ Buvęs NFA auklėtinis Lukas Spalvis išrinktas
geriausiu 2015 m. Lietuvos futbolininku
▪▪ NFA auklėtiniai dalyvauja Elitinėje U-19 lygoje
(1997/98 m. gim.) ir Elitinėje U-17 lygoje
(1999 m. gim. ir jaunesni)
▪▪ Bendradarbiaujama keičiantis patirtimi,
kviečiant NFA žaidėjus ir trenerius stažuotis
profesionalių klubų akademijose: „Ajax“
(Olandija), „Sunderland“ (Anglija), „West Ham
United“ (Anglija), „Sampdoria“ (Italija); „Sheffield
Wednesday“ (Anglija), „Leicester City“ (Anglija)

▪▪ Dalyvavimas Elitinėje jaunių lygoje
▪▪ Futbolo talentų paieška ir atranka
▪▪ Meistriškumo grupių Panevėžyje ir Šiauliuose
kuravimas
▪▪ Akademijų tinklo plėtra į kitus miestus

Raimondas Statkevičius
Nacionalinės futbolo akademijos
direktorius

„Pagrindinė metų kryptis – žaidėjų rengimo tęstinumas. Prieš pusmetį buvo atlikta papildoma atranka, po kurios NFA pasipildė 2000 m. gimusiais
žaidėjais ir jaunesniais. Tuščių vietų nebūna, todėl
nuolat atrenkame žaidėjus.
Užsienio klubai pradėjo domisi mūsų futbolininkais ir pastaruoju metu nauji žaidėjai išvyko į užsienio klubus. Titas Krapikas atstovauja Genujos
„Sampdoria“ (Italija), Arijus Bražinskas kelsis į „Sheffield Wednesday“ (Anglija), Ovidijus Šiaulys – į „Virtus Entella“ (Italija).
U-17 amžiaus grupė (žaidėjai, gimę 1999 m., ir
vėliau) jau turėjo pirmą oficialų tarptautinį „krikštą“ ir
dalyvavo atrankos varžybose Lietuvos vaikinų U-17
rinktinėje. Taip vykdome pagrindinį savo tikslą –
rengti žaidėjus rinktinėms.
Akademijoje planuojama diegti varžybų analizės
programas, varžybų duomenų kaupimo sistemas ir
sportininkų rengimo metodiką – tai bus pagrindinės
2016 m. veiklos kryptys iš techninės pusės. Toliau
bus vykdomos atrankos papildant akademiją.
Toliau siekiame, kad Nacionalinė futbolo akademija taptų esančių Lietuvoje futbolo akademijų centru,
todėl kuruojame Šiaulių ir Panevėžio akademines klases sporto gimnazijose. Kitų miestų akademijų ir NFA
treneriai susitinka ir dalinasi patirtimi, rengiant futbolininkus dirba viena kryptimi ir metodika.“
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Masinis (Grassroots)
futbolas
Projektai ir veikla

Rezultatai ir naujovės

▪▪ Ilgalaikė LFF vaikų masinio užimtumo programa
„Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ (SVIS):

▪▪ UEFA “Grassroots programme” lyderių
kategorijos auksinis apdovanojimas masinio
futbolo organizatoriui, socialiniam pedagogui ir
treneriui Martynui Karpavičiui

▫▫ Vaikų globos namų ir šeimynų turnyras „Pažink
pasaulį futbolo aikštėje” (2015 m. – 32 komandos);
▫▫ Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės „Golas!”
(2015 m. – 815 komandų);
▫▫ Projektas ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms
„Futboliukas”; (2015/16 m. – 32 darželiai);
▫▫ „Futbolo festivalis. Tik geros emocijos“ (organizatorių
skatinimo projektas; skatinami, tik tie, kurie
organizuoja šventes su šūkiu: „Laimi visi“);
▫▫ „Vasaros linksmoji futbolo mokykla“;
▫▫ „UEFA Grassroots Day. Švęskime futbolą!” – masinio
futbolo dienos.

▪▪ „Mokytojų akademija“
▪▪ Iniciatyva „Futbolas visiems“. Futbolo projektai
su neįgaliųjų ir socialinės atskirties grupes
atstovaujančiomis organizacijomis
▪▪ „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ fondas
▪▪ LFF Paramos futbolui fondas
▪▪ Konkursas 2:0 vokiečių kalbos naudai (2015 m.
finale – 18 komandų; iš viso – 45)
▪▪ Projektas ”Mažais žingsneliais didžiojo futbolo
link” (kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo
kūno kultūros pedagogų asociacija)

▪▪ Bendras masinio futbolo dalyvių 2015 m.
skaičius siekė 81,5 tūkst.
▪▪ Kartu su Moterų futbolo asociacija startavo
projektas „Įgyvendink savo svajones („Live Your
Goals“)
▪▪ Aktyvių vietos entuziasčių organizuojamos
regioninės moterų futbolo šventės
▪▪ Daugiau nei 400 bendrojo lavinimo mokyklų
ir 200 ikimokyklinio ugdymų įstaigų aprūpinti
inventoriumi
▪▪ „Smagaus futbolo“ koncepcija paremti
praktiniuose ir teoriniai užsiėmimai (16 val.)
pedagogams
▪▪ Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno
kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA)
seminaras „Darbo su ikimokyklinio amžiaus
vaikais metodika“

Artimiausi iššūkiai

▪▪ Futbolotreniruotės.lt svetainė (paieška vaikų
futbolo treniruotėms)

▪▪ 10 šalių tarptautinės Specialiosios olimpiados
(SO) futbolo šventė (turnyras, seminarai,
kultūriniai renginiai) „SO Baltic cup 2016”
Kėdainiuose

▪▪ Lietuvos benamių futbolo čempionatas (kartu su
VšĮ „Liber continens”)

▪▪ Pirmosios Lietuvos mokyklų (merginų) futsalo
žaidynės „LadyGolas“

▪▪ Lietuvos senjorų (50 metų ir vyresnių)
pirmenybės (2015 m. – 13 komandų);

▪▪ Kampanijos „Įgyvendink savo svajones“ („Live
Your Goals“) tęsinys

▪▪ Metodinė parama švietimo ir ugdymo įstaigoms

▪▪ Naujų bendrų projektų su Respublikine
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų
asociacija (RIUKKPA) įgyvendinimas ir vystymas
▪▪ LFF C/D trenerių-organizatorių kursai
▪▪ Atviras Lietuvos gatvės futbolo čempionatas
(pagal Benamių pasaulio čempionato taisykles)
▪▪ Pradinių mokyklų tarpklasinės varžybos
▪▪ Paieškų puslapio futbolotreniruotes.lt plėtra

Anatolijus Stecenko
Masinio futbolo asociacijos
prezidentas

„Masinis (Grassroots) futbolas – tai žmogus su
kamuoliu prie kojų, fantazija galvoje ir gimstančia aistra širdyje. Tokių žmonių Lietuvoje yra daug. Didžiuojamės tuo, kad jie vertinami bei pastebimi ne tik savo
kieme, bet ir Europoje. 2014 metais sidabrinį žemyno masino futbolo lyderio apdovanojimą pelnė kaunietė Daiva Statkevičienė, o pernai, 2015-iais, į Lietuvą atkeliavo ir auksinis apdovanojimas. Geriausiu
Europos masinio futbolo organizatoriumi pripažintas
marijampolietis Martynas Karpavičius.
Tai tik du iš kelių dešimčių nenuilstančių fanatikų, kurie save, savo žinias ir nepamirštamas futbolo
šventes dovanoja Lietuvos vaikams. Mūsų pareiga
jiems padėti, o Lietuvos futbolo strategija iki 2020
metų padeda šią pagalbą nukreipti tinkama linkme.
Daugiau inventoriaus nei bet kada norintiems
žaisti futbolą dovanoja LFF programos “Užauginkime Ronaldo Lietuvai” ir Paramos futbolui fondas.
Praėjusiais metais ypatingą dėmesį skyrėme
moterų futbolui, tam įpareigoja ir atėjantis Europos
merginų U-17 čempionatas.
Didelio susidomėjimo sulaukė nauji judėjimo „Moterys už futbolą“ projektai. Įkvėptos judėjimo, vietos
entuziastės organizuoja regioninės moterų futbolo
šventes. Šiemet startavo su FIFA pagalba rengiama
pasaulinė kampanija „Live Your Goals“, kuri padovanojo nepamirštamas šventes dešimčiai mokyklų.
Taip pat dalyvaujame ir rengiame įvairius seminarus.
Moterų futbolas ir futsalas – dvi sritys, kurios Lietuvoje dar ieško savo vietos ir turi daug potencialo
augti bei tobulėti. Todėl nenuostabu, kad 2015 m.
gimė naujų žaidynių idėja – mokyklų futsalo žaidynės tik mergaitėms – „LadyGolas“. Idėja taps kūnu
jau 2016-ųjų sausio-kovo mėnesiais.“
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Moterų futbolas
Rinktinės
▪▪ Nacionalinė moterų rinktinė
▫▫ Baltijos taurės turnyras (1 vieta)
▫▫ Europos čempionato atrankos preliminarus etapas
(3 vieta):
–– 1 grupė: Moldova, Latvija, Liuksemburgas.

▪▪ WU-19 (g. 1997-98 m.) merginų rinktinė
▫▫ Baltijos taurės turnyre (3 vieta)
▫▫ 2015 m. Europos čempionato atrankos etapas
(4 vieta):
–– 4 grupė: Suomija, Lenkija, Turkija.

▪▪ WU-18 (g. 1997-99 m.) merginų rinktinė
▫▫ Jaunųjų talenčių turnyras Kaune (3 vieta)

▪▪ WU-17 (g. 1999-2000 m.) merginų rinktinė
▫▫ Baltijos taurės turnyras (1 vieta)
▫▫ 2015 m. Europos čempionato atrankos etapas
(4 vieta):
–– 9 grupė: Serbija, Slovėnija, Šveicarija.

▫▫ UEFA Jaunųjų talenčių turnyras Estijoje (3 vieta)

▪▪ WU-16 (g. 1999-2000 m.) merginų rinktinė
▫▫ UEFA Jaunųjų talenčių turnyras Minske (2 vieta)
▫▫ WU-15 (g. 2001-2002 m.) merginų rinktinė
▫▫ Baltijos taurė (2 vieta)

Varžybos ir projektai
▪▪ Moterų A lyga (2015 m. – 6 komandos)

▪▪ Mergaičių futbolo čempionatai (5x5 ir 7x7)
4 amžiaus grupėse (gimusių 1998-1999,
2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 m. ir
jaunesnių)
▪▪ Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Olimpinio
festivalio sporto žaidynių mergaičių (gimusių
2001 m. ir jaunesnių) mažojo futbolo varžybos
(900 moksleivių)
▪▪ Projekto „Moterys už futbolą“ (masinio futbolo
renginiai, kursai, parama klubams)
▪▪ Projektas „Įgyvendink savo svajones („Live your
goals“):
▫▫ Aplankyta 10 mokyklų, surengtas festivalis Kaune
(700 dalyvių).

Pasiekimai, naujovės
▪▪ Po ilgos pertraukos iškovota moterų Baltijos taurė
▪▪ Talenčių atrankos ir rengimo programa
(g. 2001-2002 m.)
▪▪ Merginų futbolo varžybos įtrauktos į Lietuvos
jaunių sporto žaidynių programą (2015 m.
dalyvavo 12 komandų)
▪▪ Atnaujinta Lietuvos moterų futbolo taurės varžybų
sistema (12 komandų)
▪▪ Pirmą kartą organizuoti Lietuvos (moterų futbolo
asociacijos) trenerių kursai

▪▪ Moterų I lyga (2015 m. – 12 komandų)

▪▪ Pirmą kartą organizuoti FIFA moterų futbolo
administratorių kursai (22 dalyvės)

▪▪ Moterų uždarų patalpų A ir I lygos čempionatai
(6 ir 10 komandų)

▪▪ Projektas „Įgyvendink savo svajones“ („Live your
goals“)

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Pasiruošimas 2018 m. UEFA merginų U-17
finaliniam turnyrui Lietuvoje
▪▪ WU-15 talenčių grupės rengimas
▪▪ Moterų, WU-15 rinktinių kontroliniai turnyrai
▪▪ WU-19, WU-17 rinktinių dalyvavimas Europos
čempionato atrankos varžybose
▪▪ Baltijos taurės varžybos
▪▪ Projekto „Moterys už futbolą“ atnaujinimas
▪▪ Tarpmokyklinės mergaičių futsalo žaidynių
„LadyGolas“ startas
▪▪ „Įgyvendink savo svajones“ projekto tęstinumas
ir plėtra
▪▪ Moterų futbolo A lygos, taurės varžybų
stiprinimas ir įvaizdžio kūrimas

Vytautas Tutlys
Moterų futbolo asociacijos
generalinis sekretorius

„Praėjusiais metais labiausiai nudžiugino nacionalinė moterų rinktinė, kuri po ilgesnės pertraukos
laimėjo Baltijos šalių taurės turnyrą. Į šias varžybas treneriai pasikvietė daug jaunų žaidėjų, kurios
pademonstravo neblogo lygio futbolą. Dalis jų atstovavo ir WU-17 rinktinei, kuri pranoko abi Baltijos
taurėje pranoko abi varžoves. Tokie rezultatai teikia
vilčių ateičiai – svarbu, kad merginos treniruotųsi ir
tobulėtų.
Vis tik apmaudu, jog moterų rinktinei nepavyko
pasiekti tikslo Europos čempionato atrankos turnyre Moldovoje. Jam ruoštąsi ypač kruopščiai, tačiau
skaudžios klaidos lėmė tai, kad pirmąją vietą iškovojo šeimininkės.

Be abejo, pagrindiniu moterų futbolo centru
išlieka Šiauliai, kur sporto gimnazijoje yra atskiros

WU-17 rinktinė atrankos varžybose nors ir ne-

futbolo grupės, yra sudarytos galimybės mokytis ir

laimėjo, bet pasižymėjo prieš visas varžoves. Kita

gyventi kaip sportiniame internate, o talentingiau-

vertus, WU-19 rinktinės rezultatai nenudžiugino.

sios žaidėjos patenka į pagrindinę „Gintros-Uni-

Problema yra futbolininkių treniruotumo lygis – rei-

versiteto“ komandą. 2015-aisias „Gintrai-Univer-

kia, kad merginos savo komandose sportuotų bent

sitetui“ nepavyko sėkmingai pasirodyti Čempionių

penkis kartus per savaitę ir turėtų pakankamai rung-

lygoje, tačiau Lietuvos čempionate ši komanda ne-

tynių. Taip pat apvylė vartininkių žaidimas, joms pri-

turėjo lygių.

stinga rimtesnių dvikovų patirties.

Siekiame, kad išaugtų mergaičių grupių skaičius

Pradėjome ruošti WU-15 rinktinę, kuri po poros

didžiuosiuose miestuose, kad jos būtų steigiamos

metų žais Europos čempionato finaliniame etape.

ten, kur yra berniukų futbolo grupės. Taip galėtume

Šiai ekipai atrinkti organizavome specialias sto-

gerinti varžybų sistemą, geriau organizuoti ir suau-

vyklas, o dabar dedame pastangas, kad atskiros

gusiųjų varžybas. Rimtu pripažinimu laikau tai, kad

kandidačių grupės dirbtų individualiai savo miestuo-

pirmą kartą Lietuvos jaunių žaidynėse vyko merginų

se – Vilniuje, Jonavoje ir Šiauliuose, kur treniruočių

futbolo varžybos. Daug moksleivių taip pat dalyvau-

procesą prižiūrėtų rinktinių treneriai.

ja olimpiniame festivalyje.

Džiugu, kad rinktinių štabai pastaraisiais metais

Norime pritraukti į futbolą dar daugiau merginų,

tapo profesionalesni. Jei anksčiau mergaičių rinkti-

todėl projektas „Įgyvendink savo svajones“ keliavo

nėse prireikdavo remtis ir treneriais entuziastais, tai

po mokyklas, rodėme gerus pavyzdžius, organiza-

dabar su komandomis dirba Vytautas Jančiauskas ir

vome seminarus treneriams, teisėjoms, potencia-

Rolandas Čepkauskas.

lioms futbolo vadybininkėms.“
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Futsal (salės) ir
paplūdimio futbolas
Futsal rinktinė

Veikla, naujovės

▪▪ Baltijos Futsal taurė Estijoje: (4 vieta)

▪▪ Futsal seminaras teisėjams su ekspertais iš
užsienio

▫▫ Varžovai: Estija, Suomija, Latvija.
▫▫ 2 pralaimėjimai, 1 pergalė

▪▪ 2016 m. Futsal Pasaulio čempionato I atrankos
etapas Kaune (3 vieta)
▫▫ C grupė: Prancūzija, Malta, Albanija.
▫▫ 2 pralaimėjimai, 1 pergalė

▪▪ UEFA Futsal EURO 2016 I atrankos etapas
Lietuvoje, Kaune: (3 vieta)
▫▫ C grupė: Šveicarija, Gruzija, Estija.
▫▫ 2 pralaimėjimai, 1 pergalė

▪▪ Lietuvos Futsal A lygos čempionate išaugo
komandų skaičius
▪▪ Lietuvos Futsal taurėje išaugo komandų skaičius
▪▪ Kartu su moterų futbolo asociacija pirmą kartą
surengtas universiteto studenčių kalėdinis turnyras

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Futsal A lygos čempionato patrauklumo stiprinimas
▪▪ Licencijavimas Futsal A lygos klubams

Varžybos

▪▪ Metodinė medžiaga ir kursai Futsal treneriams

▪▪ Futsal A lygos čempionatas (2015-16 m. –
10 komandų)

▪▪ Turnyrai ir varžybos studentijai

▪▪ Lietuvos Futsal taurės varžybos (2015-16 m. –
32 komandos)

▪▪ Pirmosios Lietuvos mokyklų (merginų) futsalo
žaidynės „LadyGolas“

▪▪ Futsal I lygos pirmenybės (2015-16 m. –
50 komandų)

▪▪ Futsal populiarinimas regionuose

▪▪ Paplūdimio futbolo čempionatas (2015 m. –
7 komandos)
▪▪ Kiti paplūdimio futbolo turnyrai

▪▪ Futsalo populiarinimas tarp merginų

Vytautas Liubinas
Lietuvos salės futbolo asociacijos
direktorius

„2015 metai buvo įdomūs tuo, kad net du atrankos turnyrai vyko Lietuvoje. Sausio mėnesį įvyko
UEFA Futsal EURO 2016 atrankos turnyras. Mūsų
varžovais buvo pajėgios Šveicarijos ir Gruzijos komandos. Lietuviai nugalėjo Estijos komandą ir grupėje užėmė 3 vietą. Vis tik galima pasidžiaugti tuo,
kad rungtynės buvo patrauklios žiūrovams ir jie gausiai rinkosi į Kauno sporto halę.
Spalio mėnesį Kaune mūsų nacionalinė rinktinė
vėl stojo į kovą – šį kartą Pasaulio čempionato at-

paplūdimio futbolo varžybose rungtyniavo ne tik

rankos varžybose. Savo grupėje turėjome kautis su

nuolatiniai dalyviai – turnyre Nidoje savo jėgas galė-

Prancūzijos, Maltos ir Albanijos komandomis. Deja,

jo išbandyti visi norintys.

UEFA paskirtas turnyro laikas nenudžiugino – žaidė-

Paskutiniu reikšmingu įvykiu tapo Futsal Baltijos

jams teko rinktis iš karto po sezono lauko futbole.

taurės turnyras Estijoje. Šiemet jis buvo išskirtinis

Tai atsiliepė rezultatams.

tuo, kad prie tradicinių trijų dalyvių prisijungė ir Suo-

Pirmoje dvikovoje su albanais apie pusvalandį

mija. Šiame turnyre rinktinėje debiutavo ne vienas

pirmavome, tačiau po nesėkmingos minutės varžo-

naujokas. Jiems ko gero pritrūko patirties, nes pa-

vai persvėrė rezultatą ir rungtynių pabaigoje įrodė

skutinėmis sekundėmis apmaudžiai pralaimėta Es-

savo pranašumą. Antrąją dieną įveikėme Maltos at-

tijai. Suomiai turnyre žaidė geriausiai, todėl jiems

stovus, tačiau trečiose rungtynėse prancūzai buvo

neprilygome. Tačiau mūsiškiai pademonstravo, kad

visa galva pranašesni.

buvo vertesni aukštesnės vietos ir paskutinėse

Metų pabaigoje nudžiugino tai, kad Futsal A lygos čempionatas tapo dar gausesnis ir įdomesnis.

rungtynėse solidžiu rezultatu 6:2 pranoko Latviją,
kurios nebuvome įveikę ilgą laiką.

Tai sezono starte parodė išaugęs žiūrovų skaičius

Dėkojame visiems Futsalo ir paplūdimio futbolo

rungtynėse ir įdomi kova dėl pirmųjų pozicijų. Dau-

entuziastams už tai, kad jie laisvalaikiu propaguoja

giau dalyvių sulaukėme ir Futsal taurės turnyre, o

ir populiarina šias futbolo rūšis.“
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Teisėjai
Veikla
▪▪ 2015 metais Lietuvos pirmenybių, moterų
futbolo, studentų, vaikų ir jaunių, apskričių ir
kitose varžybose teisėjavo 380 asociacijos narių
▪▪ Teorijos ir fizinių normatyvų egzaminų vykdymas
▪▪ Įvairių lygių (A, B, C ir D lygio) seminarų
organizavimas
▪▪ „Jaunų ir pradedančių teisėjų“, „Talentų ir jų
mentorių“, „Senjorų“, kitų programų rengimas ir
vykdymas
▪▪ Taisyklių seminarai prieš sezoną klubams, sporto
mokykloms
▪▪ Dalyvavimas UEFA ir FIFA teisėjų, stovyklose ir
seminaruose
▪▪ Priešsezoninių teisėjų stovyklų organizavimas

Pasiekimai, naujovės
▪▪ G. Mažeika su kolegomis 2015/16 m. Europos
lygos sezone dirbo per 3 Europos lygos grupių
etapo rungtynes ir 2 atrankos rungtynes
▪▪ J. Lavrenovaitė pakilo į UEFA moterų teisėjų II
grupę
▪▪ L. Aržuolaitis teisėjavo FIFA pasaulio paplūdimio
futbolo čempionate Portugalijoje
▪▪ Visi A lygos arbitrai naudoja radijo ryšį ir dažus
linijoms žymėti
▪▪ Įvyko teisėjų apsikeitimas bendradarbiaujant su
Šiaurės Airija

▪▪ Teisėjams seminarą vedė UEFA lektorius iš
Švedijos
▪▪ Išplėstas Futbolo informacine sistemos (FIS)
naudojančių teisėjų skaičius
▪▪ Aktyvesnė informacijos sklaida LFTA tinklapyje,
naudojant „Facebook“ ir „Youtube“

Artimiausi iššūkiai
▪▪ 2015 metais padidinti teisėjaujančių rungtynėse
iki 400
▪▪ B, C ir D lygio seminarus rengti regionuose
▪▪ Didinti atlygį teisėjams už rungtynes
▪▪ Dalyvauti tarptautinėse „CORRY“, RAP ir kitose
programose
▪▪ Laikant fizinio pasirendimo normatyvus taikyti
FIFA YO-YO sistemą
▪▪ Aprūpinti visas A ir I lygos teisėjų brigadas
naujausia įranga
▪▪ Siekti, kad moterų A lygos čempionato dirbtų ne
mažiau kaip 75 proc. moterų teisėjų
▪▪ Plėtoti bendradarbiavimą su Latvijos, Rusijos,
Estijos ir Šiaurės Airijos arbitrais

Sergejus Sliva
Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos
prezidentas

„Džiaugiamės pavykusiu sėkmingu 2015 metų
sezonu. Nesulaukėme priekaištų iš klubų ar LFF. Nebuvo jokių skambių su teisėjavimu susijusių skandalų. Tai rodo ženkliai išaugusį arbitrų profesionalumą.
Teisėjai labai atsakingai ruošėsi ne tik prieš sezoną, kiekvienoms rungtynėms, juos gerai instruktavo
LFTA Metodinis ir Normatyvų komitetai. Esu labai
patenkintas asociacijos prezidiumo darbu, dirbame
sutartinai ir sklandžiai.
Vis daugiau pripažinimo ir paskyrimų tarptautinėms varžyboms gauna Gediminas Mažeika su kolegomis. Jie darbavosi Europos lygos grupių etapo
rungtynėse Italijoje (du kartus) Rusijoje, kur žaidė
tokie klubai kaip „Fiorentina, „Lazio“, „Bordeaux“,
„Dnipro“, „Rubin“, „Lech“, o taip pat atrankos rungtynėms Azerbaidžane ir Izraelyje.
Nerijus Dunauskas debiutavo Čempionų lygos
atrankos varžybose, bet po sezono nusprendė pasitraukti iš teisėjavimo. Todėl kitąmet turėsime ir nau-

Taikomės prie futbolo naujovių, todėl vis daugiau
rungtynių dirba šešių teisėjų brigada, visi A lygos
teisėjai naudoja radijo ryšį, taip pat ir naujus dažus
linijoms žymėti.
Pagal teisėjų mainų programą bendradarbiavimo
ne tik su kaimynais latviais, bet ir kolegomis iš Albiono. Dvi arbitrų brigados su D. Rumšu ir Robertu Valikoniu priešakyje teisėjavo Šiaurės Airijos aukščiau-

joką – tarptautinėms rungtynėms pasiruošęs teisė-

sios lygos rungtynėms, o dvejose Lietuvos A lygos

jauti palangiškis Donatas Rumšas, kuriam suteikta

rungtynes dirbo arbitrai Šiaurės Airijos. Bendradar-

FIFA teisėjo kategorija.

biaujant su šios šalies atstovais susipažinome su

Pirmąjį iškvietimą oficialioms moterų rinktinių

modernia analizės sistema.

rungtynėms gavo Justina Lavrenovaitė, kuri 2015

CORRY programoje sėkmingai dalyvavo Giedrius

metų pabaigoje žengė laipteliu aukščiau UEFA mo-

Kuzavas iš Plungės, Edgaras Bučinskas iš Kauno,

terų teisėjų kategorijose.

šiaulietis Mantas Lešinskas ir teisėjų instruktorius

Darbingi metai buvo paplūdimio futbolo teisėjų
kategoriją turinčiam Laurynui Aržuolaičiui, kuris dirbop Pasaulio čempionate, Europos žaidynėse, Europos paplūdimio futbolo lygos turnyruose.
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Paulius Malžinskas. RAP teisėjų instruktorių kursuose kursuose pirmą kartą dalyvaus Audrius Žuta.
Gabiam jaunimui ir toliau sudarysime galimybes
teisėjauti stipriausių šalies lygoje.“

Techninis vystymas
Trenerių kursai

Trenerių seminarai, stažuotės užsienyje

▪▪ UEFA PRO licencijos trenerių kursai:

▪▪ Bžege (Lenkija)

▫▫ II grupė, startavo 2015 m. ir vyks iki 2016 m.
pabaigos (15 dalyvių).

▪▪ UEFA A licencijos trenerių kursai:
▫▫ Startavo 2015 m. balandžio mėn., baigsis 2016 m.
birželį. Dalyvauja 23 treneriai.

▪▪ UEFA B licencijos trenerių kursai:
▫▫ Paskutinius kursus baigė baigė 17 (pradėjo 30);
▫▫ Nauja B kursų trenerių grupė – 23 žmonės (atrinkta
iš 36).

▪▪ Taline (Estija)
▪▪ UEFA Study Group trenerių mokymų programa
(Švedija)

Jaunųjų talentų paieškos ir rengimo
programa
▪▪ Pirmąjį 2015 m. pusmetį toliau vyko gabiausių
Lietuvos vaikų atranka, testavimai

Trenerių kvalifikacijos tobulinimas
(paskaitos, pratybos, seminarai)

▪▪ Treneriams parengtos metodinės
rekomendacijos, apie gaunamus rezultatus, vaikų
parengtumą

▪▪ Prof. A.Stanislovaičio paskaitos „Šiuolaikinis
požiūris į futbolininkų rengimo aspektus‘‘
(72 dalyviai)

Kita veikla

▪▪ NFA trenerių paskaitos ir praktinės pratybos
UEFA B kursų treneriams ,,Jaunųjų futbolininkų
rengimo ypatumai“ (76 dalyviai)
▪▪ Seminaras moterų futbolo komandų treneriams
(12 dalyviai)

▪▪ Kaupiama mokslinė-metodinė, vaizdinė medžiaga
futbolo tematika
▪▪ Rengiama ir teikiama metodinė medžiaga ir
informacija: metodiniai patarimai treneriams,
futbolo akademijoms ir mokykloms

▪▪ NFA trenerių seminaras Šiaulių ir Panevėžio
futbolo akademijų vadovams bei treneriams

▪▪ Bendradarbiaujama su Lietuvos sporto
universitetu tiriant futbolininkus, skaitant
paskaitas trenerių licencijavimo kursuose

▪▪ FIFA instruktoriaus Erich Rutemöller kursai
treneriams (32 dalyviai)

Artimiausi iššūkiai
▪▪ UEFA PRO licencijos antros grupės trenerių
kursų mokymo procesas: sesijos Rygoje ir Nione
(Šveicarija)
▪▪ UEFA A licencijos trenerių kursų mokymo
procesas
▪▪ UEFA B licencijos trenerių kursų pradžia
(23 treneriai)

Rimas Kazakevičius
Futbolo techninio vystymo
asociacijos direktorius

„Kaip pilnavertė UEFA Trenerių konvencijos narė,
Lietuvos futbolo federacija jau antrą kartą organizuoja UEFA PRO licencijos trenerių kursus. UEFA
vystymo ir techninės paramos komitetas aprobavo
LFF pirmuosius vykdytus UEFA PRO licencijos trenerių kursus ir praėjusių metų gegužę pateikė savo
siūlymus, kurie įrodė, jog LFF atitinka kursams keliamus reikalavimus.
Antroje grupėje mokosi 15 trenerių iš mūsų šalies ir užsienio. Nuo 2015 m. pradžios įvyko keturios
sesijos, pas mus viešėjo UEFA instruktorius Dany
Ryseris. Tai treneris, kurio vadovaujama Šveicarijos
U-17 rinktinė 2009 metais sensacingai triumfavo

įvykdė ir kursus baigė 17 trenerių, t.y kiek daugiau

pasaulio čempionate. Šis specialistas skaitė paskai-

nei pusė pradėjusiųjų. Tarp jų, beje, buvo ir mūsų

tas, vedė pats ir stebėjo vykdomas trenerių praty-

šalyje profesionaliai žaidęs kamerūnietis Serge Ta-

bas pagal užduotis, jas analizavo.

tiefang. 2015 m. gruodžio mėn. suformuota nauja

Kursai truks iki 2016 metų pabaigos – artimiau-

B kursų trenerių grupė iš 23 žmonių. Šią grupę at-

sios sesijos numatytos Latvijoje ir Šveicarijoje. UEFA

rinkome iš 36 užsiregistravusiųjų. B licencijas nuo

PRO licenciją jau ne pirmą sezoną privalo turėti (arba

2016-ųjų sezono privalės turėti visi A lygos klubų

mokytis šiame lygmenyje) A lygos klubų vyriausieji

jaunimo komandų treneriai.

treneriai. Kursuose mokosi praeityje žinomi futboli-

LFF techniniame centre vyko įvairios paskaitos

ninkai: E.Jankauskas, T.Ražanauskas, R.Poškus ir kiti.

ir seminarai, kurias skaitė LSU profesorius Aleksas

UEFA A licencijos trenerių kursuose nuo 2015 m.

Stanislovaitis, NFA treneriai ir specialistai, taip pat

balandžio mėn. dalyvauja 23 treneriai (tarp jų – por-

buvo atvykęs dešimtmetį Vokietijos nacionalinės

tugalas David Marques Afonso) kursų pabaiga nu-

rinktinės štabe dirbęs Erichas Rutemölleris. Ypatin-

matyta 2016 m. birželį. Nuo 2016-ųjų sezono šio

gas dėmesys skiriamas ir moterų futbolo komandų

lygmens licencijų poreikis padidės, nes ją privalės

treneriams (trenerių rengimui).

turėti A lygos klubų trenerio asistentai bei I lygos

Nors FIFA nepratęsė Jaunųjų talentų paieškos ir

klubų vyriausieji treneriai, taip pat A lygos klubų

rengimo programa finansavimo, ją tęsiame savomis

jaunimo ugdymo programų vadovai ir bent vienas

lėšomis. Programos metu stebime perspektyviau-

iš jaunimo trenerių privalės turėti UEFA A licenciją

sių dalyvių fizinio vystymosi ir sportinio rengimo

arba mokytis šiame lygmenyje.

rezultatus, kviečiame žaidėjus į atrankas, teikiame

UEFA B licencijos trenerių kursuose reikalavimus
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metodines rekomendacijas treneriams.“

2015 m. įrengtos naujos standartinių
matmenų dirbtinės dangos aikštės
▪▪ LFF stadione (Vilniuje)
▪▪ „Senvagės“ gimnazijoje (Vilniuje)

Infrastruktūros
plėtra ir
fondai

▪▪ NFA aikštyne (Kaune)
▪▪ „ARVI“ arenos manieže (Marijampolėje)

Fondas „Užauginkime Ronaldo Lietuvoje“

Paramos futbolui fondas

▪▪ Penki paraiškų teikimo etapai – nuo 2015 m.
birželio iki lapkričio

▪▪ 2015 m. per tris etapus gautos 259
paraiškos, patenkintos 124

▪▪ Gautos 834 paraiškos, 697 prašymai patenkinti

▪▪ Bendra paramos vertė: apie 46 tūkst. eurų

▪▪ Bendra paramos vertė: 225 tūkst. 483 eurų

▪▪ Iš viso per 5 metus – 155,6 tūkst. eurų
parama 407 pareiškėjams

▪▪ 101 dirbtinės dangos aikštelė – 101 įstaigai
▫▫ Gavėjai: ikimokyklinio ugdymo įstaigos, socialiniai
centrai pradinės mokyklos.

▪▪ 418 universalių vartų – 209 įstaigoms
▪▪ 4198 kamuolių – 389 įstaigoms
▫▫ Gavėjai: ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradinės ir
pagrindinės mokyklos, gimnazijos, progimnazijos,
licėjai, spec. ugdymo mokyklos ir įstaigos, įvairios
sporto organizacijos.

▪▪ Parama futbolo inventoriumi,aprangomis,
vartais, tinklais, trenerių licencijos kursais,
aikščių nuoma, priežiūros įranga ir kt.

Kita veikla
▪▪ Atnaujintas LFF stadiono apšvietimas, kita
infrastruktūra (pagal UEFA reikalavimus
oficialioms atrankos varžyboms)
▪▪ Teikiamos ekspertų konsultacijos dirbtinių
dangų rangovams
▪▪ Teikiamos konsultacijos dėl stadionų atitikimo
licencijavimo reikalavimams

Artimiausi iššūkiai
▪▪ 6 standartinių matmenų dirbtinės dangos
aikščių įrengimas
▪▪ „Užauginkime Ronaldo Lietuvoje“ tęstinumas:
▫▫ Paramai skirta 582 vartų, 5802 kamuolių.

▪▪ Paramos futbolui fondo tęstinumas
▪▪ Informacinės infrastruktūros atnaujinimas
▪▪ LFF sporto medicinos centro vystymas

LFF kompleksai
Lietuvos futbolo federacijos stadionas
(Vilniuje)

LFF Techninis centras ir Nacionalinė
futbolo akademija (Kaune)

Renginiai 2015 m.

Renginiai 2015 m.

▪▪ Lietuvos A lygos ir LFF taurės dalyvių rungtynės
ir treniruotės: „Žalgiris“ ir „Trakai“ (viso 38
rungtynės)

▪▪ Lietuvos A lygos ir LFF taurės dalyvių rungtynės
ir treniruotės: Kauno „Spyris“ ir „Stumbras“
(ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį)

▪▪ LFF Pirmos lygos pirmenybių dalyvių rungtynės
ir treniruotės: MRU, „Žalgiris“ B, „Trakai-2“ (viso
36 rungtynės)

▪▪ LFF Pirmos lygos pirmenybių dalyvių rungtynės:
FBK „Kaunas“ ir kt.

▪▪ SFL pirmenybių rungtynės: „Prelegentai“ ir kt.
komandos (viso 24)
▪▪ Elitinės jaunių lygos rungtynės (apie 12)

▪▪ Elitinės jaunių lygos rungtynės: NFA ir kt.
▪▪ Lietuvos mėgėjų futbolo lygos varžybos
▪▪ Parodos ir kiti renginiai

▪▪ UEFA Čempionų lygos ir Europos lygos atrankos
rungtynės: „Žalgiris“ ir „Trakai“ (2 rungtynės)

LFF Sporto medicinos centras (Kaune)

▪▪ Jaunių rinktinių kontrolinės rungtynės

Veikla

▪▪ Jaunių komandų turnyrai

▪▪ Tyrimų ir gydymo, reabilitacinė, mokslo ir
edukacinės kryptys

▪▪ Mėgėjų komandų turnyrai

▪▪ 2015 m. gruodžio 1 d. suteikta licencija
▪▪ Pirmieji klientai – NFA auklėtiniai, rinktinių nariai
(viso apie 250)
▪▪ Pasitelkiama moderni gydymo technika iš LFF
rėmėjo „Zimmer“
▪▪ Pasirašyta sutartis su Respukline Kauno ligonine
dėl tyrimų

Artimiausi iššūkiai
▪▪ Naujos įrangos įsigijimas
▪▪ Duomenų apie sveikatą kaupimas
▪▪ FIFA „F-MARC“ standarto įgijimas
▪▪ Seminarai bei konferencijos fizinio rengimo
treneriams, klubų gydytojams
▪▪ Bendradarbiavimas su universitetais
▪▪ Bendradarbiavimas su klubais
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2015 m. Lietuvoje organizuoti
tarptautiniai turnyrai

Tarptautiniai
turnyrai

▪▪ UEFA Futsal EURO čempionato rinktinių atrankos
turnyras (Kaune)
▪▪ FIFA Pasaulio Futsal čempionato rinktinių
atrankos turnyras (Kaune)
▪▪ U-17 (1999 m.) vaikinų tradicinis „Amber Cup“
turnyras (Palangoje)
▪▪ UEFA „Jaunųjų talentų“ (“Development”) U-17
(1998 m.) vaikinų turnyras (Klaipėdoje)
▪▪ UEFA Jaunųjų talenčių WU-18 (1997-99 m.)
merginų turnyras (Kaune)

Numatomi tarptautinės varžybos
2016 metais
▪▪ Baltijos taurės vyrų ir U-21 rinktinių turnyro
rungtynės (gegužės mėn.)
▪▪ UEFA Regionų taurės turnyras (gegužės mėn.)
▪▪ Merginų UEFA Jaunųjų talenčių turnyras (Kaune,
birželio mėn.)
▪▪ U-17 vaikinų „Amber Cup“ turnyras (rugpjūčio
mėn.)
▪▪ Europos U-17 vaikinų čempionato atrankos
turnyras (rugsėjo mėn.)
▪▪ Europos U-19 vaikinų čempionato atrankos
turnyras (spalio mėn.)
▪▪ Europos WU-17 merginų čempionato
atrankos turnyras (spalio mėn.)

LIETUVOS FUTBOLO
FEDERACIJA
Stadiono g. 2
LT-02106, Vilnius
Tel. (8 5) 2638741
Faks. (8 5) 2638740
El. paštas: info@lff.lt

