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2017 m. Lietuvos 2004 metų gimimo ir jaunesnio amžiaus (U-14) mergaičių bei 

Lietuvos 2006 metų gimimo ir jaunesnio amžiaus (U-12) mergaičių futbolo 7×7 

čempionatų nuostatai 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2017 m. Lietuvos mergaičių futbolo 7×7 čempionatų nuostatai reglamentuoja tikslus, 

rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

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

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

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

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

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

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

7. Išaiškinti stipriausias Lietuvos mergaičių mažojo futbolo komandas. 

 

III. ORGANIZAVIMAS 

8. Čempionatų varžybos vykdomos: 

2004 metų ir jaun. amžiaus (U-14) – I etapo varžybos vykdomos Rytų ir Vakarų regionuose 

4 ratais (pavasaris–ruduo), paskiau vykdomos II etapo (finalinės) varžybos.  

Rungtyniaujama turų sistema. Čempionato I etape 9 dalyvaujančios komandos žaidžia 

teritoriniu principu: Rytų regione – 4 komandos, Vakarų regione – 5 komandos. Visos 

komandos I etape žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena to paties regiono komanda. Į finalines 

varžybas patenka komandos užėmusios regioninėse varžybose 1–3 vietas. 

Finalinės varžybos vykdomos 2 grupėse, komandos žaidžia rato sistema. Grupių nugalėtojai 

susitinka dėl 1 ir 2 vietų, antrosios grupių komandos – dėl 3 ir 4 vietų, trečiosios komandos 

– dėl 5 ir 6 vietų. Finalinėse varžybose atvykus komandų atstovams traukiami burtai. 

Regioninių varžybų komandos nugalėtojos skiriamos iš karto į skirtingas grupes. 

2006 metų ir jaun. amžiaus (U-12) – I etapo varžybos vykdomos 4 ratais (pavasaris–ruduo), 

pasiaus vykdomos II etapo (finalinės) varžybos. 

Rungtyniaujama turų sistema. Čempionate dalyvaujančios 6 komandos I etape žaidžia po 4 

rungtynes su kiekviena kita komanda. Į finalines varžybas patenka komandos, užėmusios I 

etapo varžybose 1–4 vietas, kurios žaidžia 1 rato sistema. II etapo varžybose komandoms I-

ame etape iškovoti taškai užskaitomi ir komandų vietos nustatomos pagal surinktą taškų 

sumą abiejuose etapuose.   

 

 

 



IV. DALYVIAI 

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

įstaigų ir sporto klubų komandos. 

10. Čempionatai vykdomi šiose amžiaus grupėse: 

 2004 m. gimimo ir jaunesnės; 

 2006 m. gimimo ir jaunesnės. 

11. Kiekviena komanda, norinti dalyvauti varžybose, privalo iki balandžio 25 d. užregistruoti 

žaidėjas, pristatant paraiškas 2 egzemplioriais, patvirtintas sporto mokyklos arba klubo 

vadovo, trenerio ir gydytojo vizomis. 

12. Nuo 2017 m. sezono dalyvauti LFF  bei jos narių (LMFA) organizuojamose varžybose turi 

teisę tik COMET sistemoje registruotos žaidėjos ir turinčios varžybų dalyvio licenciją, kurią 

išduoda LFF atsakingi darbuotojai.   

13. Komandų paraiškoje leidžiama registruoti ne daugiau 18 žaidėjų, atskiroms rungtynėms 

galima registruoti 14 žaidėjų. 

14. Čempionatų varžybose žaidėja gali būti registruojama keliose amžiaus grupėse, tačiau gali 

atstovauti tik tos pačios sporto mokymo įstaigos ar klubo komandas. 

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

neatstovavo jokiai kitai komandai oficialiose 2017 m. Lietuvos mergaičių, merginų 

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

 

V. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 

16. Varžybos vykdomos remiantis FIFA ir UEFA tarptautinėmis taisyklėmis.  

17. Varžybų aptarnavimui teisėjus skiria turo varžybas organizuojanti komanda. 

18. Rungtynės vykdomos 50×35 m aikštėje – ketvirtadalyje standartinės futbolo aikštės. Vartų 

dydis 5×2 m; baudos aikštelė – 5 m į šonus nuo vartų virpstų pagal galinę liniją ir 9 m į 

aikštės gilumą; baudiniai smūgiuojami nuo 9 m žymos; sienelė–varžovių žaidėjų atstumas 

nuo kamuolio – 5 m; žaidžiama 4 dydžio kamuoliais.  

19. Žaidžiama 7 prieš 7. Komandos žaidžia 2 kėlinius po 15 min. su 10 min. pertrauka. 

Rungtynių protokole registruojama ne daugiau 14 žaidėjų.     

20.  Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimą – 0 taškų. 

21.  Komandai neatvykus į varžybas, arba nepateikus reikiamų dokumentų, įskaitomas 

pralaimėjimas 0:3. Už dokumentų klastojimą komanda šalinama iš čempionato. 

22. Komandos rungtyniauja nefiksuojant nuošalių. 

 

 

VI. NUGALĖTOJO  NUSTATYMAS 

23. 2004 metų ir jaun. amžiaus čempionato I etapo regioninių varžybų  ir II etapo finalinių 

varžybų grupių nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose 



susitikimuose. Dviem ar daugiau komandoms surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje 

lentelėje nustatoma pagal tarpusavio susitikimų rezultatus: surinktus taškus, įvarčių 

skirtumą, didesnį įmuštų įvarčių skaičių, didesnį pergalių skaičių. Kai šie rodikliai vienodi, 

tai vietą lemia: bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių 

skaičius, didesnis pergalių skaičius, burtai. 

24. 2004 metų ir jaun. amžiaus finalinėse varžybose esant lygiosiomis, dėl 1 ir 2 vietų, 3 ir 4 

vietų ir kitų, žaidžiamas 2×5 min. pratęsimas. Jei pasibaigus pratęsimui nugalėtojas 

neišaiškinimas, komandos muša po 5 baudinius. Esant vis tiek lygiam rezultatui, komandos 

muša po 1 baudinį tol, kol paaiškėja nugalėtojas. 

25. 2006 metų ir jaun. amžiaus čempionato I etapo varžybų  ir II etapo finalinių varžybų 

nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose. Dviem ar 

daugiau komandoms surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal 

tarpusavio susitikimų rezultatus: surinktus taškus, įvarčių skirtumą, didesnį įmuštų įvarčių 

skaičių, didesnį pergalių skaičių. Kai šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia: bendras įmuštų 

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

burtai. 

26. 2006 metų ir jaun. amžiaus čempionato II etapo finalinių varžybų komandoms pirmajame 

etape iškovoti taškai užskaitomi ir komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą 

abiejuose etapuose. 

 

VII. KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS , FINANSAVIMAS 

27. Išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose (keliones, maitinimo, nakvynės išlaidas ir 

kitas) apmoka komandiruojanti organizacija. 

28. Turo varžybas vykdanti organizacija skiria teisėjus ir medicinos personalą. 

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

LMFA. 

VIII. APDOVANOJIMAI 

30. Kiekvienoje amžiaus grupėje komandos, iškovojusios pirmąsias tris vietas apdovanojamos 

Lietuvos futbolo federacijos  diplomais, medaliais ir komandinėmis taurėmis.  Taip pat 

komandos, laimėjusios 1–3 vietas, apdovanojamos sportinių aprangų komplektu 

(marškinėliais, kelnaitėmis, getrais) 18-ai žaidėjų. 

 

PASTABA: komandos „aikštės šeimininkės“ po rungtynių privalo išsiųsti informaciją apie turo 

rezultatus elektroniniu paštu: vtutlys53@gmail.com. Rungtynių  protokolų originalus per dvi darbo 

dienas privaloma išsiųsti Lietuvos moterų futbolo asociacijai, Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius. 


