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I. FUTBOLO MOKYKLŲ SERTIFIKAVIMO SISTEMA: PAGRINDINĖS 

GAIRĖS 

 

Futbolo mokyklų 
sertifikavimo sistemos 
tikslas 

Sujungti vaikų ir jaunimo futbolo organizacijų veiklą į integruotą futbolo 
jaunimo ugdymo modelį, kuris Lietuvos futbolo rinktinėms rengtų jų 
poreikius atitinkančius sportininkus, siūlant standartizuotą gerosios 
sportinės veiklos, vadybinės veiklos ir infrastruktūros praktikos modelį, 
užtikrinant kryptingą bei suderintą vaikų ir jaunimo futbolo ugdymo įstaigų 
veiklą. 

 

Futbolo mokyklų 
sertifikavimo sistemos 
įgyvendinimo būdas 

Vaikų ir jaunimo futbolo organizacijų veiklos sertifikavimas (atitikties lygio 
gerosios praktikos kriterijams nustatymas). 

Siekdama sertifikuotis futbolo mokykla turi atitikti gerosios praktikos 
kriterijus. Pagal futbolo mokyklos veiklos organizavimo, sportinės veiklos ir 
išteklių lygį, futbolo mokykla gali siekti vieno iš penkių lygių sertifikatų: 
vienos žvaigždutės (*, žemesnis masinio dalyvavimo lygmuo), dviejų 
žvaigždučių (**, aukštesnis masinio dalyvavimo lygmuo), trijų žvaigždučių 
(***, žemiausias elito lygmuo), keturių žvaigždučių (****, vidutinis elito 
lygmuo) ir penkių žvaigždučių (*****, aukščiausias elito lygmuo).  

Futbolo mokykla sertifikuojama įvertinus atitiktį gerosios praktikos kriterijų 
rinkiniams, kurie yra pateikti šiame dokumente. Futbolo mokyklos lygis 
nustatomas pagal žemiausią gerosios praktikos kriterijų rinkinį, kuris yra 
visiškai įgyvendintas. 

 

Futbolo mokyklų 
sertifikavimo sistemos 
taikymo sritis 

Vaikų ir jaunimo organizacijos, ugdančios visų amžiaus grupių ir abiejų lyčių 
futbolo sportininkus, nepriklausomai nuo juridinės organizavimo formos 
(bendrojo ugdymo mokykla, futbolo klubo jaunimo sekcija, futbolo mokykla, 
sporto mokykla, futbolo akademija ar pan.). 

 

Futbolo mokyklų 
sertifikavimo sistemos 
pobūdis 

Futbolo mokyklos sertifikavimo sistemoje dalyvauja savanoriškai. Galimybė 
dalyvauti sertifikavimo sistemoje nėra ribojama – dalyvauti gali visos 
organizacijos, ugdančios futbolininkus. LFF ketina suformuoti paramos 
paketą organizacijoms, siekiančioms sertifikavimo. LFF ar narių 
organizuojamuose renginiuose (varžybose) nesertifikuotos futbolo mokyklos 
neturės teisės dalyvauti, atsižvelgiant į atitinkamų pirmenybių renginių 
(varžybų) nuostatus. 
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II. SĄVOKOS 

 

Futbolo mokykla Organizacija, ugdanti bet kurios amžiaus grupės ar lyties futbolo 
sportininkus, nepriklausomai nuo juridinės organizavimo formos. 
Tai gali būti bendrojo ugdymo mokykla, futbolo klubo jaunimo 
sekcija, sporto mokykla, futbolo akademija ar pan. 

Gerosios praktikos kriterijus Reikalavimas, kurį futbolo mokykla turi įgyvendinti siekdama 
sertifikavimo 

Sertifikavimas Procesas, kurio metu įvertinamas futbolo mokyklos atitikties 
gerosios praktikos kriterijams lygis ir išduodamas tai patvirtinantis 
sertifikatas 

Sertifikavimo sistema Gerosios praktikos kriterijų, sertifikavimo proceso veiklų ir paramos 
sertifikavimui priemonių visuma 

Vienos žvaigždutės sertifikatas Sertifikatas, išduodamas pabaigus sertifikavimo procedūrą, kuriuo 
patvirtinama futbolo mokyklos atitiktis žemesniam masinio 
dalyvavimo sertifikavimo sistemos lygiui 

Dviejų žvaigždučių sertifikatas Sertifikatas, išduodamas pabaigus sertifikavimo procedūrą, kuriuo 
patvirtinama futbolo mokyklos atitiktis aukštesniam masinio 
dalyvavimo sertifikavimo sistemos lygiui 

Trijų žvaigždučių sertifikatas Sertifikatas, išduodamas pabaigus sertifikavimo procedūrą, kuriuo 
patvirtinama futbolo mokyklos atitiktis žemiausiam elito 
sertifikavimo sistemos lygiui 

Keturių žvaigždučių sertifikatas Sertifikatas, išduodamas pabaigus sertifikavimo procedūrą, kuriuo 
patvirtinama futbolo mokyklos atitiktis vidutiniam elito 
sertifikavimo sistemos lygiui 

Penkių žvaigždučių sertifikatas Sertifikatas, išduodamas pabaigus sertifikavimo procedūrą, kuriuo 
patvirtinama futbolo mokyklos atitiktis aukščiausiam elito 
sertifikavimo sistemos lygiui 

Trečioji šalis (sertifikuojantis 
asmuo) 

LFF atrinktas juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl 
futbolo mokyklų sertifikavimo 
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III. GEROSIOS PRAKTIKOS KRITERIJAI: VADYBA 

Futbolo mokyklų vadybos gerosios praktikos kriterijai skirstomi į planavimo, organizavimo, 
įgyvendinimo ir kontrolės dalis. 

Veiklos planavimo gerosios praktikos kriterijai 

3.1. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla privalo parengti strateginį veiklos planą N N R T T 

Detalizavimas: privalo būti parengtas strateginis planas, kuriame būtų aprašyta (bet, pagal poreikį, 
neapsiribota) futbolo mokyklos sąsajos su futbolo bendruomene, vizija ir misija, planuojamų veiklų 
apimtis (jaunųjų futbolininkų skaičius, trenerių skaičius, infrastruktūros poreikis). Šis planas turi būti 
rengiamas ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir turi būti kasmet atnaujinamas, atsižvelgiant į 
futbolo mokyklos situaciją, plano įgyvendinimo pažangą ir aplinkybes. 

 

3.2. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla privalo parengti metų finansinį planą 
(biudžetą) 

N N T T T 

Detalizavimas: turi būti parengtas metų finansinis planas (biudžetas), kuris apimtų (bet, pagal poreikį, 
neapsiribotų) futbolo mokyklų sąnaudų ir pajamų prognozes. Šis planas turi būti rengiamas ne 
trumpesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui, finansinio plano (biudžeto) įgyvendinimo kontrolė turi būti 
vykdoma kiekvieną mėnesį, finansinis planas (biudžetas) turi būti atnaujinamas pagal poreikį. 

 

Veiklos organizavimo gerosios praktikos kriterijai 

3.3. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla privalo nustatyti darbuotojų įgaliojimus 
ir atsakomybes 

R T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi būti parengta organizacinė struktūra, nustatytas darbuotojų 
pavaldumas, paskirstyti jų įgaliojimai ir atsakomybė. Įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas turi 
apimti ir futbolo mokyklos veiklos gerosios praktikos kriterijų įgyvendinimą.  

 

3.4. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi parengti ir išplatinti etikos kodeksą T T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi parengti etikos kodeksą, kuris apimtų (bet, pagal poreikį, 
neapsiribotų) sąžiningo žaidimo, alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo, puoselėjamų vertybių klausimus. Su etikos kodeksu pasirašytinai privalo būti 
supažindinti jaunieji futbolininkai, jų tėvai ir visi su jaunųjų futbolininkų ugdymu susiję futbolo 
mokyklų darbuotojai. 
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Veiklos įgyvendinimo gerosios praktikos kriterijai 

3.5. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla veiklą turi vykdyti laikydamasi Lietuvos 
Respublikos įstatymų 

T T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi žinoti ir įgyvendinti jos veiklą reglamentuojančių įstatymų 
reikalavimus, įskaitant (bet neapsiribojant) jaunųjų futbolininkų sveikatos patikrinimo ir priežiūros, 
pirmosios pagalbos teikimo, nepilnamečių asmenų duomenų apsaugos ir viešumo, saugumo 
reikalavimus. 

 

3.6. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla veiklą turi įgyvendinti laikydamasi 
strateginio veiklos plano (jei taikoma), finansinio plano 
(jei taikoma), etikos kodekso 

T T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi siekti įgyvendinti parengtus planus ir tai daryti laikydamasi etikos 
kodekso. Veiklos rodikliams nukrypus nuo parengtų planų, turi būti įvertintas nukrypimų poveikis 
planų įgyvendinimo galimybėms. Esant poreikiui planai turi būti koreguojami. 

 

3.7. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi sudaryti sutartis su jaunųjų 
futbolininkų tėvais arba globėjais 

N R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi sudaryti sutartis su jaunųjų futbolininkų tėvais arba globėjais, 
kuriose būtų numatyti sutarties šalių įsipareigojimai, įskaitant (bet neapsiribojant) etikos kodekso 
laikymąsi, atsakomybės už jaunuosius futbolininkus ribos, jaunųjų futbolininkų tėvų ir globėjų 
vaidmenį ugdant jaunąjį sportininką. Futbolo mokyklai rekomenduojama laikytis minimalių 
rekomendacijų sudarant šias sutartis. Rekomenduojama sutarties forma pateikta 3 priede. 

 

3.8. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi parengti ir išplatinti tėvų elgesio 
kodeksą 

R T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi parengti tėvų elgesio kodeksą, kuris apimtų (pagal poreikį, tuo 
neapsiribotų) tėvų elgesio reglamentavimą futbolo mokyklos organizuojamų arba dalyvaujamų 
renginių metu. Tėvų elgesio kodekse turi būti aiškiai apibūdintas siektinas tėvų elgesys su savo ir 
kitais vaikais, futbolo mokyklos personalu, su kitais renginio dalyviais.  

 

3.9. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi prižiūrėti dokumentaciją, susijusią 
su futbolo mokyklų sertifikavimo sistema 

R T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi prižiūrėti visus dokumentus, susijusius su futbolo mokyklų 
sertifikavimo sistema ir jos įgyvendinimu. Dokumentų priežiūra turi apimti veikloje naudojamos 
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dokumentuotos informacijos saugojimą, radimą, identifikavimą ir atkūrimo galimybes siekiant 
užtikrinti veiklos tęstinumą. 

 

3.10. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi teikti informaciją jaunųjų 
futbolininkų tėvams 

N R R T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi ne rečiau kaip vieną kartą per sezoną teikti informaciją jaunųjų 
futbolininkų tėvams apie futbolininkų pažangą ir sportinės veiklos programos įgyvendinimą. Futbolo 
mokykla turi nustatyti tokios informacijos teikimo būdus. 

 

Veiklos kontrolės gerosios praktikos kriterijai 

3.11. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi žinoti jaunųjų futbolininkų ir jų tėvų 
nuomonę apie futbolo mokyklos veiklos kokybę 

N R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi nusistatyti jaunųjų futbolininkų ir jų tėvų nuomonės apie futbolo 
mokyklos veiklos kokybę surinkimo būdus ir juos taikyti. Šie būdai turi atspindėti realią jaunųjų 
futbolininkų ir jų tėvų nuomonę apie futbolo mokyklos veiklos kokybę, todėl turi būti taikomi 
periodiškai (ne rečiau kaip vieną kartą per sezoną). Surinkti duomenys turi būti apdorojami ir 
panaudojami futbolo mokyklos veiklos kokybei gerinti pagal futbolo mokyklos turimus išteklius ir 
galimybes. 

 

3.12. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi nuolat gerinti veiklą N R R T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi kaupti duomenis apie kilusias problemas, nukrypimus nuo 
gerosios praktikos kriterijų, nusiskundimus iš jaunųjų futbolininkų ar jų tėvų, kitus nepageidaujamus 
atvejus, gerinimo galimybes. Šie duomenys turi būti analizuojami, apibendrinami, turi būti 
nustatomos priežastys. Gerindama veiklą futbolo mokykla turi priimti ir įgyvendinti sprendimus, kurie 
leistų išvengti problemų pasikartojimo, nukrypimų nuo gerosios praktikos kriterijų, nusiskundimų iš 
jaunųjų futbolininkų ar jų tėvų. 

 

3.13. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi atlikti veiklos (nefinansinį) vidaus 
auditą 

N N N R T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi ne rečiau kaip vieną kartą per sezoną įsitikinti, ar veikla vykdoma 
laikantis gerosios praktikos kriterijų. Nustačius neatitiktis gerosios praktikos kriterijams, futbolo 
mokyklos vadovai turi užtikrinti veiklos koregavimą, siekiant pašalinti neatitiktis ir jų priežastis pagal 
futbolo mokyklos galimybes. 
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IV. GEROSIOS PRAKTIKOS KRITERIJAI: SPORTO VEIKLA 

 

Futbolo mokyklų sporto veiklos gerosios praktikos kriterijai skirstomi į techninio personalo, rengimo 
metodikos, elito, jaunimo ir vaikų komandų, atrankos, mokymosi ir mitybos dalis. 

Techninio personalo kriterijai 

Futbolo mokykloje (FM) gali dirbti techninis personalas, turintis LFF patvirtintą kvalifikacinę 
licenciją 

4.1. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti Jaunimo ugdymo 
programos vadovas (Sporto direktorius) 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti Jaunimo ugdymo programos vadovas, kurio pagrindinė 
atsakomybė – Jaunimo ugdymo programos įgyvendinimo organizavimas ir kontrolė. Sporto 
direktorius, dirbantis *** futbolo mokykloje, gali būti vienas iš organizacijos futbolo trenerių, turintis 
ne mažesnę kaip UEFA C kategorijos licenciją. Sporto direktorius, dirbantis **** futbolo mokykloje, 
turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. Sporto direktorius, dirbantis ***** futbolo 
mokykloje, turi turėti ne žemesnę kaip UEFA A kategorijos licenciją.  

 

4.2. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis ne 
žemesnę kaip UEFA C kategorijos licenciją 

R R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis galiojančią ne žemesnę kaip UEFA C 
kategorijos licenciją. * futbolo mokykloje rekomenduojama turėti bent 1 tokį trenerį – organizatorių. 
** futbolo mokykloje rekomenduojama turėti bent 2 tokius trenerius – organizatorius. *** futbolo 
mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 2. **** futbolo mokykloje tokių trenerių turi būti ne 
mažiau kaip 2. ***** futbolo mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 4. 

 

4.3. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis ne 
žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis galiojančią ne žemesnę kaip UEFA B 
kategorijos licenciją. *** futbolo mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 1. **** futbolo 
mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 2. ***** futbolo mokykloje tokių trenerių turi būti 
ne mažiau kaip 4. 

 

4.4. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis ne 
žemesnę kaip UEFA A kategorijos licenciją 

N N N T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti treneris, turintis galiojančią ne žemesnę kaip UEFA A 
kategorijos licenciją. **** futbolo mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 1. ***** futbolo 
mokykloje tokių trenerių turi būti ne mažiau kaip 2. 
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4.5. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti vartininkų treneris N N N R T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti vartininkų treneris. **** futbolo mokykloje 
rekomenduojama, kad dirbtų vartininkų treneris ir turėtų turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. ***** futbolo mokykloje vartininkų treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA A kategorijos 
licenciją. 

 

4.6. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti fizinio rengimo treneris N N N R T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje turi dirbti fizinio rengimo treneris. **** futbolo mokykloje 
rekomenduojama, kad dirbtų fizinio rengimo treneris. ***** futbolo mokykloje fizinio rengimo 
treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.7. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje turi dirbti kineziterapeutas N N N N R 

Detalizavimas: ***** futbolo mokykloje rekomenduojama, kad dirbtų kineziterapeutas, atitinkantis 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos keliamus reikalavimus asmenims (nuolatiniams gyventojams arba 
laikinai gyvenantiems šalyje), siekiantiems dirbti kineziterapeuto darbą. 

 

4.8. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti ir taikyti atrankos ir skautingo 
kriterijus. Futbolo mokykloje turi dirbti talentų atrankos 
specialistas (skautas).  

N N N N R 

Detalizavimas: ***** futbolo mokykloje rekomenduojama: futbolo mokykla turi turėti 
dokumentuotus atrankos bei skautingo kriterijus ir juos taikyti atrinkdama norinčius sportuoti vaikus 
ir jaunimą, ieškodama perspektyvių žaidėjų; futbolo mokykloje dirbtų talentų atrankos specialistas 
(skautas), turintis ilgametę futbolo komandų treniravimo arba profesionalaus žaidėjo patirtį arba 
turintis vieną iš UEFA kvalifikacinių kategorijų. 

 

Minimalios atitikties 4.1.–4.8. kriterijams 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Jaunimo ugdymo programos vadovas   1 1 1 
Treneris, LFF C licencija 1R 2R 2 2 4 
Treneris, UEFA B licencija   1 2 4 
Treneris, UEFA A licencija    1 2 
Vartininkų treneris    1R 1 
Fizinio rengimo treneris    1R 1 
Kineziterapeutas     1R 
Talentų atrankos specialistas     1R 

Iš viso techninio personalo: 1R 2R 4 6+2R 13+2R 
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4.9. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykloje dirbantys treneriai turi specializuotis 
pagal ugdomų žaidėjų amžiaus periodus 

N R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje dirbantys treneriai turi ugdyti žaidėjus pagal amžiaus grupes. 
Treneriai turi įgyti ir taikyti specifines, su ugdomų žaidėjų amžiaus specifika susijusias žinias. ** 
futbolo mokykloje rekomenduojama, kad treneriai dirbtų su žaidėjais 6–12 arba 13–19 metų amžiaus 
grupėse. *** futbolo mokykloje treneriai gali dirbti su žaidėjais 6–12 arba 13–19 metų amžiaus 
grupėse. **** futbolo mokykloje treneriai gali dirbti su žaidėjais 6–12 arba 13–15, arba 16–19 metų 
amžiaus grupėse. ***** futbolo mokyklose treneriai gali dirbti su žaidėjais 6–9 arba 10–12, arba 13–
15, arba 16–19 metų amžiaus grupėse. 

 

Rengimo metodikos kriterijai 

4.10. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Elito jaunimo ir vaikų futbolo komandos turi būti 
rengiamos laikantis LFF AO metodinės rengimo 
programos 

T T T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykloje elito jaunimo ir vaikų futbolo komandos turi būti rengiamos 
laikantis „LFF Academy Online“ metodinės rengimo programos. Futbolo mokykla turi teisę pasirinkti 
ir alternatyvią metodinę rengimo programą, tačiau pasirinkta programa turi būti lygiavertė „LFF 
Academy Online“ metodinei rengimo programai. Metodinės rengimo programos lygiavertiškumas 
„LFF Academy Online“ rengimo programai vertinamas atskirai nuo atitikties šiame dokumente 
parengtiems futbolo mokyklų veiklos gerosios praktikos kriterijams. 

 

Mokymosi, mitybos ir atrankos kriterijai 

4.11. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla ir elito jaunimo futbolo komandų narių 
ugdymo įstaigos turi tarpusavyje suderinti ugdymo 
(pamokų) tvarkaraštį ir sportinio rengimo proceso 
(treniruočių, varžybų, stovyklų ir pan.) tvarkaraštį 

N N N R T 

Detalizavimas: futbolo mokyklos elito jaunimo futbolo komandos nariai turi turėti galimybę dalyvauti 
sportinio rengimo procese (treniruotėse, varžybose, stovyklose ir pan.), nepadarant žalos ugdymui.  

 

4.12. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi užtikrinti elito jaunimo futbolo 
komandų narių maitinimą, suderintą su sportinio 
rengimo procesu (treniruotėmis, varžybomis, stovyklomis 
ir pan.) 

N N N R R 

Detalizavimas: **** ir ***** futbolo mokyklose rekomenduojama, kad elito jaunimo futbolo 
komandos nariams būtų užtikrintas subalansuotas maitinimas, jeigu dienos treniruočių tvarkaraštyje 
numatytas daugiau nei vienas užsiėmimas. 



11 
 

 

Vaikų ir jaunimo komandų kriterijai 

Futbolo mokyklos turi suburti ir išlaikyti jaunimo futbolo ir vaikų futbolo komandas.  

4.13. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-19 komandų ne mažiau 
kaip 

N N N T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-19 komandą. **** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA A kategorijos 
licenciją. ***** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip nacionaliniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA A kategorijos licenciją. 

 

4.14. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-17 komandų ne mažiau 
kaip 

N N N T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-17 komandą. **** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. ***** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip nacionaliniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA A kategorijos licenciją. 

 

4.15. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-16 komandų ne mažiau 
kaip 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-16 komandą. *** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. **** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. ***** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi 
būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip nacionaliniame varžybų 
lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.16. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-15 komandų ne mažiau 
kaip 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-15 komandą. *** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
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varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. **** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. ***** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi 
būti ne mažiau 20 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip nacionaliniame varžybų 
lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.17. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-14 komandų ne mažiau 
kaip 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-14 komandą. *** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. **** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. ***** turi turėti 2 tokias komandas, kiekvienoje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, viena komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip 
nacionaliniame varžybų lygmenyje, kita komanda – regioniniame lygmenyje, ją treniruojantis vyr. 
treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.18. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-13 komandų ne mažiau 
kaip 

N N T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-13 komandą. *** futbolo mokykloje tokioje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame 
varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos 
licenciją. **** futbolo mokykloje tokioje komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, komanda turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame varžybų lygmenyje, ją treniruojantis vyr. treneris turi 
turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. ***** turi turėti 2 tokias komandas, kiekvienoje 
komandoje turi būti ne mažiau 18 žaidėjų, viena komanda turi dalyvauti ne žemesniame kaip 
nacionaliniame varžybų lygmenyje, kita komanda – regioniniame lygmenyje, ją treniruojantis vyr. 
treneris turi turėti ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.19. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-12–U-10 komandų ne 
mažiau kaip 

N R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-12–U-10 komandas. * futbolo mokykla 
rekomenduojama, kad organizuotų veiklą, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 20 šio amžiaus 
organizacijos dalyvių, kurią koordinuotų bent 1 UEFA / LFF C kategorijos licenciją turintis treneris. ** 
futbolo mokykla turi organizuoti veiklą, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 30 šio amžiaus organizacijos 
dalyvių, kurią koordinuotų bent 1 UEFA / LFF C kategorijos licenciją turintis treneris. *** futbolo 
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mokykla turi turėti 2 tokias komandas, kuriose turi būti ne mažiau kaip 24 žaidėjai, komandos turi 
dalyvauti ne žemesniame kaip rajoniniame varžybų lygmenyje, turi treniruoti treneriai, turintys ne 
žemesnę kaip UEFA / LFF C kategorijos licenciją. **** futbolo mokykla turi turėti 3 tokias komandas, 
kuriose turi būti ne mažiau kaip 30 žaidėjų, bent 2 komandos turi dalyvauti ne žemesniame kaip 
apskrities varžybų lygmenyje, turi treniruoti treneriai, turintys ne žemesnę kaip UEFA / LFF C 
kategorijos licenciją. ***** futbolo mokykla turi turėti 5 tokias komandas, kuriose būti ne mažiau 45 
žaidėjų, bent 2 komandos turi dalyvauti ne žemesniame kaip regioniniame varžybų lygmenyje, turi 
treniruoti treneriai, turintys ne žemesnę kaip UEFA B kategorijos licenciją. 

 

4.20. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokykla turi turėti U-6–U-9 komandų ne mažiau 
kaip 

N R T T T 

Detalizavimas: futbolo mokykla turi suburti ir išlaikyti U-6–U-9 komandas. ** futbolo mokykla turi 
organizuoti veiklą, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 30 šio amžiaus organizacijos dalyvių, kurią 
koordinuotų bent 1 UEFA / LFF C kategorijos licenciją turintis treneris. *** futbolo mokykla turi turėti 
2 tokias komandas, kuriose turi būti ne mažiau kaip 24 žaidėjai, komandos turi dalyvauti ne 
žemesniame kaip rajoniniame varžybų lygmenyje, turi treniruoti treneriai, turintys ne žemesnę kaip 
UEFA / LFF C kategorijos licenciją. **** futbolo mokykla turi turėti 3 tokias komandas, kuriose turi 
būti ne mažiau kaip 30 žaidėjų, komandos turi dalyvauti ne žemesniame kaip rajoniniame varžybų 
lygmenyje, turi treniruoti treneriai, turintys ne žemesnę kaip UEFA / LFF C kategorijos licenciją. ***** 
futbolo mokykla turi turėti 5 tokias komandas, kuriose turi būti ne mažiau kaip 45 žaidėjai, bent 2 
komandos turi dalyvauti ne žemesniame kaip apskrities varžybų lygmenyje, turi treniruoti treneriai, 
turintys ne žemesnę kaip UEFA / LFF C kategorijos licenciją. 

 

4.21. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Futbolo mokyklos žaidėjai ir techninis personalas turi būti 
registruoti LFF Comet sistemoje 

T T T T T 

Detalizavimas: visi futbolo mokyklos žaidėjai ir techninis personalas pagal 4.1–4.8 kriterijus turi būti 
registruoti LFF Comet sistemoje. 

 

Minimalios atitikties 4.13–4.20 
kriterijams suvestinė 

* ** *** **** ***** 

U-19 komanda    1 1 
U-17 komanda    1 1 
U-16 komanda   1 1 1 
U-15 komanda   1 1 1 
U-14 komanda   1 1 2 
U-13 komanda   1 1 2 
U-10–U-12 komandos R20 dalyvių 20 dalyvių 2 3 5 
U-6–U-9 komandos 30 dalyvių 30 dalyvių 2 3 5 
Jaunimo ir vaikų komandos, iš viso: 30+R20 

dalyvių 
50 

dalyvių 
8 12 18 
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V. GEROSIOS PRAKTIKOS KRITERIJAI: IŠTEKLIAI 

 

Išteklių gerosios praktikos kriterijai skirstomi į infrastruktūros ir treniruočių įrangos dalis. 

Infrastruktūros gerosios praktikos kriterijai 

5.1. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Treniruočių aikštės T T T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi turėti numatytą skaičių nustatyto dydžio natūralių ar dirbtinės 
dangos treniruočių aikščių (valdomų nuosavybės, panaudos arba nuomos teise). Visos ***, **** ir 
***** futbolo mokyklų naudojamos natūralios treniruočių aikštės turi turėti kokybišką laistymo 
įrangą. Turi būti galimybė reguliariai naudoti žolės pjovimo ir volavimo techniką (natūralioms 
aikštėms) bei trikampį dangos šukavimo šepetį, metalinį arba guminį gumos granulių išlyginimo tinklą 
(dirbtinėms dangoms). Natūralios ar dirbtinės dangos treniruočių aikštės turi būti saugios, lygios, 
geros būklės. 

Minimalios atitikties 5.1 kriterijams 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Minimalūs treniruočių aikščių dydžiai 
Minimalūs treniruočių aikščių skaičiai 

20–40 
(1) 

30–50 
(1) 

35–70 
 (1) 

100–64 
(1) 

105–68 
(1) 

 

5.2. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Treniruočių aikščių apšvietimas N N N R T 
Detalizavimas: naudojamos treniruočių aikštės turi turėti apšvietimo sistemą, užtikrinančią bent 250 
lux apšvietimą. 

 

5.3. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Sporto salė arba maniežas T T T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi turėti galimybę naudoti nuosavą ar nuomojamą nustatyto dydžio 
sporto salę arba maniežą treniruočių procesui šaltuoju metų laiku vykdyti. 

Minimalios atitikties 5.3 kriterijams 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Minimalūs sporto salių dydžiai 15–30 18–36 18–36 20–40 20–40 
 

5.4. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Persirengimo patalpos R R T T T 
Detalizavimas: visose futbolo mokyklose naudojami treniruočių objektai turi turėti bent dvi šviesias, 
švarias, tvarkingas persirengimo patalpas. Patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus: 20–25 sėdimos 
vietos, 2–3 dušai, tualetas su klozetu, karštas, šaltas vanduo, 1 taktikos demonstravimo lenta, 
kabyklos drabužiams ar spintelės 20–25 asmenims. Sporto salių persirengimo patalpose išvardinti 
parametrai gali būti mažesni, tačiau visa išvardinta higienos užtikrinimo infrastruktūra turi būti 
įrengta. 
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5.5. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Treniruoklių salė N N R T T 
Detalizavimas: futbolo mokyklose komandos turi turėti galimybę naudotis futbolo mokyklai 
priklausančia ar nuomojama treniruoklių sale. 

 

5.6. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Teorinių užsiėmimų klasė N N N R T 
Detalizavimas: futbolo mokyklose komandos turi turėti galimybę naudotis futbolo mokyklos teorinių 
užsiėmimų klase. Joje turi būti įrengtos sėdimos vietos, stalai, projektorius, ekranas, internetas, 
kompiuteris, taktikos lenta, kitos reikalingos priemonės. 

 

5.7. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Medicinos patalpa N N N R T 
Detalizavimas: pagrindinėje futbolo mokyklos treniruočių bazėje turi būti įrengta medicinos patalpa. 

 

5.8. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Administracinės futbolo mokyklos patalpos N N R R T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi turėti administracines patalpas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
administracijos ir trenerių darbas. 

 

Futbolo mokyklų inventoriaus gerosios praktikos kriterijai 

5.9. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Pakankamas visų tipų vartų skaičius R R T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi užtikrinti, kad treniruočių procese treneriai galės naudoti visų 
tipų saugius vartus: standartinius futbolo vartus, vidutinio ir mažesnio dydžio kilnojamus vartus, 
mažus vartelius, futsal vartus. 

Minimalios atitikties 5.10 kriterijui 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Standartiniai futbolo vartai (2,44–7,32) - - 2 2 4 
Vidutinio dydžio kilnojami vartai (2 x 5) - 2 2 4 6 
Mažesni kilnojami vartai (2 x 3) 2 2 2 4 6 
Maži varteliai (1,2 x 0,8) 2 2 4 6 8 
Futsal vartai naudojamose salėse (2 x 3) 2 2 2 2 2 
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5.10. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Pakankamas skaičius visų tipų kamuolių R R T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi užtikrinti, kad treniruočių procese treneriai galės naudoti 
pakankamą skaičių visų tipų sertifikuotų kamuolių: Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3. Futbolo mokyklos komandų iki 
U-12 amžiaus žaidėjai kiekvienas turi turėti po kamuolį treniruočių metu, vyresniame amžiuje bent 
vienas kamuolys turi būti skiriamas dviem žaidėjams pratybų metu. 

 

Minimalios atitikties 5.11 kriterijui 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Sertifikuoti Nr. 5 kamuoliai 15 20 30 50 70 
Sertifikuoti Nr. 4 kamuoliai 15 20 30 50 70 
Sertifikuoti Nr. 3 kamuoliai 15 20 30 50 70 
Sertifikuoti Futsal kamuoliai  - 5 10 10 20 
 

5.11. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Pakankamas skaičius aikštės stovelių, žymeklių N R T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla treniruočių procesui vykdyti turi turėti ne mažiau kaip 50 aikštės 
žymeklių. 

 

5.12. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Pirmosios pagalbos teikimo krepšys T T T T T 
Detalizavimas: visose futbolo mokyklų sporto bazėse turi būti pirmosios pagalbos teikimo krepšys. 

 

5.13. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Vikrumo lazdos, kopėtėlės, mini barjerai N R T T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla treniruočių proceso vykdymui turi turėti pakankamą skaičių vikrumo 
lazdų, kopėtėlių, mini barjerų. 

 

Minimalios atitikties 5.14 kriterijui 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Vikrumo lazdos - 10 10 20 30 
Vikrumo kopėtėlės - 1 1 3 5 
Mini barjerai - 10 10 20 30 
 

5.14. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Stabilizacijos įranga N N R T T 
Detalizavimas: futbolo mokykla treniruočių proceso vykdymui turi turėti pakankamą skaičių 
stabilizacijos įrangos: kilimėlius, stabilizacines pagalves, medicininius kamuolius, treniruočių gumas. 
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Minimalios atitikties 5.15 kriterijui 
suvestinė 

* ** *** **** ***** 

Kilimėliai - - 20 20 40 
Stabilizacinės pagalvės - - 15 15 30 
Medicininiai kamuoliai  - - 10 10 15 
Treniruočių gumos - - 10 10 20 
 

5.15. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Testavimo įranga N N N T T 
Detalizavimas: **** futbolo mokykla treniruočių ir testavimo procese turi naudoti šuolio platformą ir 
greičio matavimo įrangą. ***** futbolo mokykla turi turėti ir treniruočių bei testavimo procese 
naudoti šuolio platformą ir bėgimo greičio matavimo įrangą. 

 

5.16. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Techninio filmavimo įranga N N N R T 
Detalizavimas: futbolo mokykla turi turėti techninio filmavimo ir analizės įrangą: kamerą, kompiuterį, 
žaidimo analizės programinę įrangą. 

 

5.17. Kriterijus * ** *** **** ***** 
Širdies ritmo monitoringo įranga N N N N R 
Detalizavimas: futbolo mokykla treniruočių procese turi naudoti širdies ritmo monitoringo įrangą. 
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VI. SERTIFIKAVIMO SISTEMOS RIBOJIMO BEI SKATINIMO 
PRIEMONĖS IR NAUDA 

 

Pastaba: šis dokumento skyrius skirtas vidiniam naudojimui; futbolo mokyklos bus supažindintos 
su aktualiomis dalimis. 
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VII. SERTIFIKAVIMAS 

 

Pastaba: šis dokumento skyrius skirtas vidiniam naudojimui; futbolo mokyklos bus supažindintos 
su aktualiomis dalimis. 
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1 PRIEDAS. GEROSIOS PRAKTIKOS KRITERIJŲ SUVESTINĖ PAGAL 

SERTIFIKAVIMO LYGIUS 

 

Vadybos gerosios praktikos kriterijų suvestinė pagal sertifikavimo lygius 

Kriterijus * ** *** **** ***** 
3.1 N N R T T 
3.2 N N T T T 
3.3 R T T T T 
3.4 T T T T T 
3.5 T T T T T 
3.6 T T T T T 
3.7 N R T T T 
3.8 R T T T T 
3.9 R T T T T 

3.10 N R R T T 
3.11 N R T T T 
3.12 N R R T T 

 

Sporto veiklos gerosios praktikos kriterijų suvestinė pagal sertifikavimo lygius 

Kriterijus * ** *** **** ***** 
4.1 N N T T T 
4.2 R R T T T 
4.3 N N T T T 
4.4 N N T T T 
4.5 N N N R T 
4.6 N N N R T 
4.7 N N N N R 
4.8 N N N N R 
4.9 N R T T T 

4.10 T T T T T 
4.11 N N N R T 
4.12 N N N R R 
4.13 N N N T T 
4.14 N N N T T 
4.15 N N T T T 
4.16 N N T T T 
4.17 N N T T T 
4.18 N N T T T 
4.19 N R T T T 
4.20 N R T T T 
4.21 T T T T T 
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Išteklių gerosios praktikos kriterijų suvestinė pagal sertifikavimo lygius 

Kriterijus * ** *** **** ***** 
5.1 T T T T T 
5.2 N N N R T 
5.3 T T T T T 
5.4 R R T T T 
5.5 N N R T T 
5.6 N N N R T 
5.7 N N N R T 
5.8 N N R R T 
5.9 R R T T T 

5.10 R R T T T 
5.11 N R T T T 
5.12 T T T T T 
5.13 N R T T T 
5.14 N N R T T 
5.15 N N N T T 
5.16 N N N R T 
5.17 N N N N R 
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2 PRIEDAS. SERTIFIKAVIMO PARAIŠKA–SUTARTIS 

 

Sertifikavimo paraiška–sutartis 

 

[Vieta]           [Data] 
 

1. Sutarties šalys 
1.1. [pavadinimas, juridinio asmens kodas [kodas], atstovaujama [pareigos, vardas, 

pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau šios sutarties tekste – 
futbolo mokykla. 

1.2. [pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], atstovaujama [pareigos, vardas, 
pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau šios sutarties tekste – 
sertifikuojantis asmuo. 

2. Sutarties tikslai ir aplinkybės 
2.1. Futbolo mokykla siekia sertifikavimo pagal LFF parengtą ir patvirtintą Futbolo 

mokyklų sertifikavimo sistemą. 
2.2. Futbolo mokyklos siekiamas sertifikavimo lygis (pažymėti vieną): 

* (vienos žvaigždutės) sertifikatas  
** (dviejų žvaigždučių) sertifikatas  
*** (trijų žvaigždučių) sertifikatas  
**** (keturių žvaigždučių) sertifikatas  
***** (penkių žvaigždučių) sertifikatas  

2.3. Futbolo mokykla rengia komandas taikydama (pažymėti tinkamus): 
„LFF Academy Online“ metodiką  
Kitą metodiką  

2.4. Sertifikuojantis asmuo yra LFF įgaliotas vykdyti futbolo mokyklų sertifikavimą pagal 
LFF parengtą ir patvirtintą Futbolo mokyklų sertifikavimo sistemą. 

3. Konfidencialumo įsipareigojimai 
3.1. Abi šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų ir neatskleisti 

trečiosioms šalims jokios sertifikavimo metu gautos informacijos apie kitą sutarties 
šalį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose įgaliotoms Lietuvos Respublikos 
teisėsaugos institucijoms pareikalavus ir LFF parengtoje ir patvirtintoje Futbolo 
mokyklų sertifikavimo sistemoje numatytus atvejus. 

4. Sertifikuojantis asmuo įsipareigoja 
4.1. Sąžiningai, objektyviai ir nešališkai vykdyti LFF parengtoje ir patvirtintoje Futbolo 

mokyklų sertifikavimo sistemoje sertifikuojančiam asmeniui numatytas, LFF ir 
sertifikuojančio asmens sutartimi jam pavestas vykdyti pareigas. 

4.2. Neimti iš futbolo mokyklos jokio atlygio už šios sutarties vykdymą. 

5. Futbolo mokykla įsipareigoja 
5.1. Paskirti įgaliotą asmenį, kuris atstovautų futbolo mokyklai šios sutarties galiojimo 

metu. 
5.2. Teikti sertifikuojančiam asmeniui informaciją, reikalingą įvertinti futbolo mokyklos 

veiklos atitiktį gerosios praktikos kriterijams sertifikavimo ir sertifikato galiojimo 
metu. 

6. Kitos nuostatos 
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6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki sertifikavimo proceso 
pabaigos, jei priimamas sprendimas nutraukti sertifikavimo procesą, arba iki 
sertifikato galiojimo pabaigos, jei priimamas sprendimas sertifikuoti futbolo mokyklą. 

6.2. Ginčai, atsiradę dėl šios sutarties šalių veiksmų ar neveikimo, netinkamo šalių 
įsipareigojimų vykdymo ar bet kokių kitų nuostatų, turi būti sprendžiami LFF 
parengtoje ir patvirtintoje Futbolo mokyklų sertifikavimo sistemoje numatytu būdu. 

7. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai 
 

Futbolo mokykla  Sertifikuojantis asmuo 
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3 PRIEDAS. SUTARTIES TARP FUTBOLO MOKYKLOS IR AUKLĖTINIO 

ATSTOVO FORMA 

[firminis blankas] 
     PATVIRTINTA 

[data]  
Direktoriaus [data] Įsakymu Nr. [numeris]. 

 
VAIKŲ IR JAUNIMO FUTBOLO MOKYKLOS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 
Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla yra [aprašomoji dalis] (toliau vadinama „Mokykla“). 
Mokykla siūlo: 

Bendroji dalis 
1.1. Saugi fizinio ir emocinio ugdymo aplinka 

Svarbiausias Mokyklos tikslas – užtikrinti vaikų gerą fizinį ir emocinį ugdymą visapusiškai saugioje 
aplinkoje. Saugi aplinka – tai aplinka, kurioje vaikas saugomas nuo galimų emocinių ir fizinių 
pažeidimų (tarp vaikų ar suaugusių), užgauliojimų ar fizinių priekabiavimų. Saugi aplinka – tai taip pat 
aukščiausius reikalavimus atitinkanti sporto įranga, treniruočių aikštės ar kitos su veikla susijusios 
patalpos ir priemonės. Galų gale – tai ypatingas dėmesys personalo atrankai: individuali personalo 
atranka ir pastovūs mokymai, kvalifikacijos kėlimas tiek profesinėje, tiek darbo su vaikais srityse, 
siekiant, kad vaikas būtų patikimose aukštą kvalifikaciją turinčio ugdymo specialisto rankose. 
 

1.2. Individuali fizinio ir emocinio ugdymo programa 
Norėdami išvengti anksčiau minėtų galimų problemų, susijusių su vaiko saugumu, ir siekdami suteikti 
geriausią įmanomą treniruočių aplinką, vaiką (atsižvelgiant į jo amžių, fizinę būklę ir kitus kriterijus) 
priskiriame grupei, kurioje jis gali treniruotis su bendraamžiais ir panašaus pajėgumo vaikais. Pagal 
poreikį, su kiekvienu vaiku dirbama individualiai, siekiant lavinti judėjimo įgūdžius, stiprinti valią, 
ryžtą, savisaugą ir savikontrolę. Treniruočių metu įdėmiai sekama, ar vaikas vystosi tolygiai, 
atsižvelgiant į vaiko brendimo procesą ir siekiant išvengti per didelio krūvio. Siekiant suteikti 
optimalią vystymosi aplinką, vaikui tobulėjant, jis priskiriamas fizinius gabumus atitinkančiai grupei.  
 

1.3. Socialinis ugdymas ir jaukios aplinkos kūrimas 
Vaiko dalyvavimas Mokyklos veikloje – viena iš galimybių užtikrinti sistemingą ir kokybišką užimtumą. 
Vakarų šalyse išbandyta ir modernizuota Mokyklos struktūra leidžia tikėtis rezultato, orientuoto į 
sveiką ir kokybišką vaiko vystymąsi tiek fiziškai, tiek emociškai. Taikant Mokyklos treniruočių sistemą 
vaikai mokomi ir skatinami siekti tikslo ne tik individualiai, bet ir bendrai, tam pritaikant komandines 
užduotis. Betarpiškas Mokyklos bendravimas su tėvais leidžia tiesiogiai jausti dėmesį, skirtą vaikams, 
ir būti užtikrintiems, kad vaikas auga geroje aplinkoje, turi galimybių tobulėti ir atsiskleisti. Kiekvieną 
mėnesį tėvams yra pateikiamos ataskaitos, kuriose apibendrinami vaiko pasiekimai, jo privalumai ir 
sritys, kuriose dar reikia tobulėti. Mokykla taip pat nuolat rengs mini turnyrus, kuriuose aktyviai 
dalyvauti prašoma ir tėvų. Šis visapusiškas bendravimas tarp Mokyklos, vaikų ir tėvų bei visų 
suinteresuotų pusių aktyvus dalyvavimas Mokyklos veikloje garantuoja jaukios ir saugios aplinkos 
sukūrimą.  
 

1.4. Skatinimo ir motyvacijos sistema 
Siekdami kryptingai ugdyti kiekvieną vaiką, parengėme daugiapakopę skatinimo ir motyvacijos 
sistemą. Kiekvienas vaikas už pasiekimus bus skatinamas pagyrimu, paskatinimu tarp komandos 
draugų, individualiomis dovanomis (pavyzdžiui, Mokyklos apranga su vaiko vardu) ar kt.  
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Mokyklos veiklos sąlygos 
1. Objektas 

1.1. Šios Vaikų ir jaunimo futbolo Mokyklos (toliau – „Mokykla“) veiklos sąlygos nustato 
Mokyklos įsipareigojimus ir atsakomybę teikiant futbolininkų rengimo ir ugdymo paslaugas 
ir yra privalomos visiems Mokykloje užsiregistravusiems vaikams ir jaunuoliams (toliau – 
„Auklėtiniai“).  

2. Vaikų registracijos Mokykloje tvarka 
2.1. Į Mokykloje formuojamas grupes priimami 6–14 metų vaikai.  
2.2. Už nepilnamečius iki 14 (keturiolikos) metų registracijos prašymą (žr. 1 priedą, toliau – 

„Prašymas“) užpildo vienas iš tėvų, globėjas arba šių įgaliotas asmuo (toliau – „Vaiko 
atstovas“). 

2.3. Prieš pasirašydamas Prašymą vaiko atstovas susipažįsta su šiomis Sąlygomis ir savo parašu 
patvirtina, kad sutinka laikytis šių Sąlygų. 

2.4. Prie Prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir sveikatos priežiūros įstaigos 
išduota vaiko sveikatos pažyma. 

2.5. Atitinkamo amžiaus auklėtinių grupės formuojamos Mokyklos nustatytu laiku, apie kurį 
informacija skelbiama [nurodyti vietą].  

2.6. Mokykla svarsto Prašymą ir informuoja Vaiko atstovą apie sprendimą jį tenkinti arba 
atmesti ne vėliau kaip per [dienų skaičius] dienų. Šiuo laikotarpiu vaikas gali būti 
kviečiamas atvykti Mokyklos specialistų apžiūrai.  

2.7. Mokykla gali atsisakyti tenkinti Prašymą, jei nustatoma bent viena iš toliau išvardintų 
aplinkybių: 
(i) vaikas turi sveikatos sutrikimų arba yra netinkamos fizinės formos; 
(ii) grupėse nėra laisvų vietų, į kurias gali būti priimami nauji Auklėtiniai; 
(iii) pasibaigęs Mokyklos nustatytas grupių formavimo laikotarpis; 
(iv) Auklėtinis nepraėjo Mokyklos vykdytos Auklėtinių atrankos; 
(v) Auklėtinis buvo pašalintas iš Mokyklos dėl drausminių pažeidimų. 

2.8. Priėmus sprendimą Prašymą tenkinti, atsakingas Mokyklos darbuotojas įrašo Prašyme 
registracijos įrašą ir grąžina jį Vaiko atstovui. 

 
3. Auklėtinio sveikata ir medicininė pagalba 

3.1. Mokykla įsipareigoja suteikti Auklėtiniui pirmąją pagalbą šiam susižeidus treniruočių ar 
varžybų metu. Rimtesnio susižeidimo atveju Mokykla įsipareigoja iškviesti greitąją pagalbą 
ir nedelsiant apie įvykį informuoti Auklėtinio atstovus.  

3.2. Mokykla įsipareigoja vesti Auklėtinių, vyresnių nei 12 m., fizinės būklės informacinę 
kortelę, joje registruoti sužeidimus ir svarbesnius fiziologinius pokyčius. Šios informacijos 
tikslas – užtikrinti gerą Auklėtinio sveikatą ir vystymąsi. Pageidaujant Auklėtinio atstovui, 
Mokykla įsipareigoja pateikti šią informaciją. 

 
4. Mokyklos teisės 

4.1. Mokykla pasilieka teisę priimti sprendimą dėl Auklėtiniui taikytinų drausminių priemonių, 
susijusių su Auklėtinio padarytais drausminiais ar disciplinos pažeidimais, t. y. priimti 
sprendimą laikinai uždrausti lankyti Mokyklos užsiėmimus arba pašalinti Auklėtinį iš 
Mokyklos. Šios drausminės priemonės gali būti taikomos, jei Auklėtinis pakartotinai grubiai 
elgiasi su kitais Auklėtiniais, nustatoma, jog Auklėtinio elgesys daro neigiamą įtaką kitiems 
Auklėtiniams (pavyzdžiui, necenzūrinių žodžių vartojimas, žalingi įpročiai ir pan.) arba 
Auklėtinis akivaizdžiai nepaklūsta trenerių ir kitų Mokyklos darbuotojų nurodymams, 
nereaguoja į jam pareikštas pastabas. 

4.2. Mokykla pasilieka teisę priimti sprendimą dėl Auklėtiniui taikytinų drausminių priemonių ir 
tuo atveju, jei Auklėtinio tėvai netinkamai elgiasi kitų Mokyklos Auklėtinių atžvilgiu. 
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4.3. Auklėtinio atstovai, pasirašydami šias sąlygas ir taisykles, duoda sutikimą Mokyklai naudoti 
Auklėtinio vardą, pavardę, atvaizdą ir kt. prekių, gaminių ar paslaugų reklamai. Taip pat 
leidžia Mokyklai ar Mokyklos nurodytiems asmenims fotografuoti, daryti Auklėtinio kaip 
asmens ar kaip Mokyklos Auklėtinio vaizdo įrašus ir kitas Mokyklos oficialias nuotraukas bei 
įrašus ir perleidžia Mokyklai anksčiau minėtas teises Auklėtinio registracijos Mokykloje 
galiojimo laikotarpiu. 
 

5. Auklėtinio atstovų teisės ir įsipareigojimai 
5.1. Auklėtinio atstovai įsipareigoja pasirūpinti, kad Auklėtinis į treniruotes atvyktų nustatytu 

laiku, tvarkingai apsirengęs, dėvintis tinkamą avalynę ir apsaugas, užsiėmimų metų turėtų 
geriamojo vandens.  

5.2. Auklėtinio atstovai įsipareigoja bendradarbiauti su Mokykla nustatant Auklėtiniui reikalingą 
mitybos, treniruočių programą ir (ar) kitas reikalingas programas ir atliekant Auklėtinio 
sveikatos tikrinimą. 

5.3. Auklėtinio atstovai įsipareigoja laiku sumokėti Mokyklos nustatytą Auklėtinio narystės 
mėnesinį mokestį. 

5.4. Pasirašydami šias sąlygas ir taisykles, nuo pasirašymo dienos ir 1 (vienus) metus nuo 
Auklėtinio išstojimo savo noru ir (ar) Auklėtinio atstovų sprendimu, Auklėtinio atstovai 
įsipareigoja buvusio Mokyklos auklėtinio neleisti į jokią kitą futbolo Mokyklą ir (ar) kitą 
įstaigą (nepriklausomai nuo jos juridinės formos), kuri verčiasi tokia pat ar konkuruojančia 
su Mokykla veikla ir (ar) futbolo klubą siekiant jį treniruoti futbolo sporto šakoje, išskyrus 
atvejus, jei Auklėtinis pašalinamas iš Mokyklos šių sąlygų ir taisyklių nustatyta tvarka. 

5.5. Tuo atveju, jei Auklėtinio atstovai pažeidžia sąlygų ir taisyklių 5.4 punktą, Auklėtinio 
atstovai įsipareigoja kompensuoti Mokyklai Auklėtinio ugdymo ir treniravimo kaštus, kurie 
skaičiuojami nuo Auklėtinio registracijos datos Mokykloje ir sudaro _____,- (_________) 
eurų per mėnesį, iš šios sumos atskaičiuojant Auklėtinio atstovų iki pažeidimo dienos 
sumokėtą mėnesinį Auklėtinio narystės mokestį. Siekiant išvengti abejonių, Auklėtinio 
ugdymo ir treniravimo kaštai yra skaičiuojami neatsižvelgiant į Auklėtinio lankomumą. 

5.6. Išimtys dėl 5.4 ir 5.5 punktų taikomos tuo atveju, jei Mokykla priima sprendimą pašalinti 
Auklėtinį iš Mokyklos šių sąlygų ir taisyklių nustatyta tvarka arba jeigu Auklėtinis kartu su 
Auklėtinio atstovais pakeičia gyvenamąją vietą ir dėl šios priežasties Auklėtinis negali 
lankyti Mokyklos užsiėmimų. 

5.7. Auklėtinio atstovai turi teisę gauti bet kokią šiose sąlygose ir taisyklėse paminėtą Mokyklos 
renkamą su Auklėtinio treniruotėmis susijusią informaciją. Mokykla įsipareigoja šią 
informaciją Auklėtinio atstovams pateikti reguliariai, t. y. kas mėnesį. 

5.8. Auklėtinio atstovai turi teisę aktyviai dalyvauti Mokyklos veikloje, teikti Mokyklos 
administracijai pasiūlymus, susijusius su Mokyklos veiklos tobulinimu, organizuoti 
Auklėtinių atstovų susirinkimus ir pan. 

5.9. Auklėtinio atstovai turi teisę Mokyklos administracijai pateikti skundus, susijusius su 
Mokyklos darbuotojų netinkamu elgesiu, nekokybišku darbu, prastu informacijos 
pateikimu ir pan. 

 
Susipažinimą su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei sutikimą leisti ____________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, gimimo data / asmens kodas)  
 
lankyti Mokyklą patvirtinu parašu dokumento pirmajame ir paskutiniajame puslapiuose. 
 
 
Auklėtinio atstovo parašas…………………………………Data…………………… 
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4 PRIEDAS. FUTBOLO MOKYKLOS ETIKOS KODEKSAS 

Etikos kodekso taikymo tikslas yra bendrai susitarti visoms suinteresuotoms grupėms – futbolo 
užsiėmimus lankantiems vaikams, jų tėvams, treneriams ir sporto įstaigos administracijos 
darbuotojams dėl tam tikrų elgsenos taisyklių futbolo užsiėmimų ar varžybų metu, dėl moralinių ir 
bendražmogiškų vertybių laikymosi futbolo aplinkoje, kurios atitiktų futbolo žaidimo kaip socialinio 
reiškinio propaguojamas vertybes. Rekomenduojamas etikos kodeksas atitinka FIFA „Code of Ethics“ 
propaguojamas vertybes, remiasi kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais.  

Šio etikos kodekso, skirto visų šalies sporto organizacijų, rengiančių futbolininkus, bendruomenėms, 
rengėjų uždavinys yra susisteminti gerosios praktikos pavyzdžius ir sukurti šalies futbolo aplinkoje 
taikomą bei visų futbolo bendruomenės narių pripažįstamą vertybių sistemą.  

Etikos kodeksas skirtas keturioms auditorijoms:  

 Futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams; 
 Jų tėvams; 
 Treneriams; 
 Sporto organizacijos, organizuojančios futbolo užsiėmimus, administracijos darbuotojams. 

 

Kiekvienai šių auditorijų yra skirta atskira Etikos kodekso dalis, apimanti atskirai auditorijai 
rekomenduojamą elgesio specifiką ir vertybes. Sutikdama ir įsipareigodama laikytis šio Etikos 
kodekso, sporto organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad šio Etikos kodekso laikysis visos anksčiau 
paminėtos bendruomenės narių auditorijos. 

 

Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams 

1. Žaiskite dėl paties žaidimo džiaugsmo, o ne dėl noro įsiteikti treneriams ar tėvams.  
2. Visada prisiminkite, jog futbolo žaidimo tikslas yra gerai praleisti laiką, pagerinti savo įgūdžius 
ir jaustis gerai tarp kitų. 
3. Žaiskite pagal žaidimo taisykles, laikykitės žaidimo „Fair Play“ taisyklių. 
4. Visada gerbkite ir priimkite teisėjų sprendimus. 
5. Gerbkite savo varžovą, kad ir koks jis būtų. Rodykite jam pagarbą, nepriklausomai nuo 
varžovo atsako. 
6. Bendradarbiaukite su treneriu, komandos draugais ir net varžovais ne tik aikštelėje, bet ir už 
jos ribų. 
7. Žaidimo metu nevartokite necenzūrinių žodžių, nerodykite nepadorių gestų, 
nedemonstruokite paniekos ar nepagarbos. 
8. Niekada specialiai netraumuokite savo oponento dėl rezultato ar kitų savanaudiškų tikslų. 
9. Pasibaigus varžyboms, būtinai padėkokite varžovams, jų treneriui, teisėjui, sirgaliams. 
10. Laimėkite su šypsena, tačiau mokėkite ir oriai pralaimėti. 
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Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankančių vaikų tėvams 

1. Leiskite savo vaikui žaisti ir mėgautis žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos treneris, 
o ne Jūs. 
2. Prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštėje negali vienu metu vykdyti kelių nurodymų 
– trenerio, Jūsų ir savo paties sprendimo, nes nurodymai gali būti labai skirtingi. 
3. Pasitikėkite komandos treneriu, leiskite jam dirbti, o Jūs mėgaukitės vaiko žaidimu. 
4. Skatinkite ir palaikykite vaiką, o kritikuokite skatinančiai ir pozityviai. Kritikuodamas 
nešaukite. 
5. Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo tiek savo, tiek 
varžovų komandos vaikų. 
6. Pagirkite vaiką už pastangas, net jei ir nepavyko pasiekti norimo rezultato.  
7. Atminkite, jog Jūsų elgesį su teisėju ar varžovu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam deramas 
pavyzdys. 
8. Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir stenkitės perteikti jas savo vaikui, skatinkite jį 
laikytis žaidimo taisyklių ir „Fair Play“ principų. 
9. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje – toks 
pavyzdys vaikui yra netoleruotinas. 
10. Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirbantiems savanoriams ar pagalbiniams 
darbuotojams, nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe – dažnai jie dirba be jokio 
atlygio Jūsų vaiko labui, aukodami savo laisvalaikį. 
11. Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą. 
12. Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama stebintiems asmenims įeiti į aikštės erdvę, 
nebent Jūsų pagalbos paprašytų komandos treneris. 
13. Aptardami vaiko rezultatus su komandos treneriu, visada įvertinkite, ar Jūsų pokalbį girdi 
Jūsų ir kiti vaikai. 
14. Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu už 
galimybę vaikui gerai praleisti laiką žaidžiant futbolą, mokytis ir tobulėti. 
 

Etikos kodeksas futbolo treneriams 

1. Niekada nepamirškite, kad svarbiausia yra vaiko saugumas ir gera emocija. Nepamirškite, kad 
esate atsakingas už saugią ir smagią futbolo aplinką vaikui. 
2. Vaiko ugdymas, tobulėjimas ir progresas yra daug svarbiau nei komandos rezultato skaičiai 
turnyro lentelėje. 
3. Nepamirškite, jog vaikui žaisti aikštelėje yra daug smagiau nei sėdėti ant atsarginių žaidėjų 
suolelio. Suteikite galimybę mėgautis futbolu VISIEMS. 
4. Kaip vaikų komandos treneris, nepamirškite, kad Jūsų darbas yra ne tik aikštelės ribose – 
treniruojamiems vaikams esate daug daugiau nei tik futbolo žaidimo specialistas – vaikai Jumyse 
mato mokytoją, draugą, saugios aplinkos garantą ir sektiną pavyzdį. 
5. Prisiminkite, kad jauniems žmonėms reikalingas pagarbos vertas treneris kaip sektinas 
pavyzdys, kuriuo jie galėtų nuolat didžiuotis. Būkite juo. 
6. Būkite dosnus pagyrimų ir šykštus kritikos. Jei kritikuojate, Jūsų kritika vaikui turi būti pozityvi 
net ir už akivaizdžias klaidas. 
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7. Vaikas nežais geriau, jei ant jo šauksite, jį žeminsite, niekinsite, tačiau jo motyvacija ir 
pastangos gali būti didesnės, jei nuolat skatinsite ir pagirsite. 
8. Nuolat skatinkite savo auklėtinius rodyti pagarbą žaidimui, žaidimo „Fair Play“ principams, 
varžovams ir teisėjams. 
9. Netoleruokite grubaus savo auklėtinių žaidimo tiek varžybose, tiek treniruotėse. 
10. Kelkite vaikams individualiai ir komandiškai realiai pasiekiamus tikslus. 
11. Neįtraukite varžyboms į komandos sudėtį vyresnių nei tos amžiaus grupės vaikų, to 
nesuderinę su varžovų komandos treneriu. Sukčiavimas dėl teigiamo rezultato vaikams paliks daugiau 
nuoskaudų nei suteiks džiaugsmo.  
12. Integruokite norinčius padėti auklėtinių tėvus į komandos bendruomenės gyvenimą ir 
paverskite jų entuziazmą vertinga pagalba ugdymo tikslams pasiekti. 
13. Jūs esate atsakingas ne tik už vaikų, bet ir jų tėvų elgesį varžybų metu, tad išmokite juos 
deramai suvaldyti ir kontroliuoti. 
14. Išvykų į varžybas metu privalote būti atsakingas už savo auklėtinius 24 val. per parą – 
deramai įvertinkite, ar turėsite galimybę tą daryti visos išvykos metu. Visada galite prašyti auklėtinių 
tėvų pagalbos. 
15. Niekada nepamirškite, kad Jūsų auklėtinių elgesys aikštelėje ir už jos ribų turi deramai 
reprezentuoti Jūsų organizaciją, miestą, šalį. Skatinkite vaikų deramą elgesį ir jų patriotiškumą. 
 

Etikos kodeksas sporto organizacijos administracijos darbuotojams 

1. Saugios ir smagios futbolo aplinkos sukūrimas futbolo užsiėmimus lankančiam vaikui – vienas 
svarbiausių Jūsų tikslų ir uždavinių, kurį turite pasiekti kartu su atskiros komandos treneriu. 
2. Turite užtikrinti, kad organizacijos sportinių tikslų ar atskirų komandų rezultatų siekimas 
niekada nebus svarbesnis nei atskiro vaiko sveikatos būklė ar gera emocija.  
3. Jūsų organizacijos vadybos sistema turi užtikrinti, kad su vaikais dirba deramą profesinę 
kompetenciją, reikiamas pedagogines žinias ir aukštas moralines vertybes turintys treneriai ar jų 
asistentai. Su vaikais negali dirbti asmenys, praeityje padarę sunkių kriminalinių nusikaltimų. 
4. Darbuotojai savo elgesiu visose situacijose propaguoja futbolo žaidimo vertybes ir žaidimo 
„Fair Play“ principus. 
5. Nevadovaukite už trenerį jo komandai varžybų metu, nebent iš anksto taip sutarta su 
treneriu. Nemenkinkite trenerio autoriteto jo auklėtinių akyse. 
6. Nekritikuokite trenerio sprendimų, savybių ar veiksmų girdint jo auklėtiniams, nebent tie 
veiksmai tiesiogiai grėstų vaikų saugumui ar nusižengtų bendražmogiškoms vertybėms. 
7. Griežtai netoleruokite trenerių ar jų asistentų piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis 
medžiagomis ar neatsakomybės vaikų atžvilgiu, nepaisant aukštos trenerio profesinės kompetencijos. 
8. Netoleruokite rūkymo vaikų futbolo aplinkoje. 
9. Kitų sporto organizacijų ugdomus futbolui gabius vaikus į savo organizaciją kvieskite tik esant 
abipusei diskusijai su galimo kandidato lankomos sporto organizacijos atstovais. Neviliokite kitos 
organizacijos nario, pamindami pagarbos kitai organizacijai principus. 
10. Būkite futbolo ambasadoriai visuose organizacijos lygmenyse vaikų, jų tėvų ir visuomenės 
akyse.  
 

Tvirtinu, jog [organizacijos pavadinimas] savo veikloje laikysis šio Etikos kodekso 


