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Išleidimo data: 2017-05-18 (eilinė LFF Konferencija)
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Spausdino: Diremta
Tiražas: 300 vnt.
Viršelyje: Žiūrovai Europos Futsal čempionato atrankos rungtynėse Vilniuje 2017-01-29
Leidinyje naudotos nuotraukos: S.Čirbos, V.Knyzelio,
E.Šemioto, R. Adžgausko, I.Markūnaitės ir kt.
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EDVINAS EIMONTAS
LFF PREZIDENTAS

„Jau beveik pusantrų metų turiu garbę ir galimybę vadovauti Lietuvos futbolo federacijai. Viena vertus – tai
nemažas laiko tarpas atlikti permainoms. Kita vertus,
toks laikotarpis dar nėra pakankamas norint išvysti ryškių ir apčiuopiamų rezultatų.
Vienas iš pirmųjų žingsnių buvo nusibrėžti tolimesnį
kelią, todėl nusistatėme savo viziją, tikslus ir atnaujinome futbolo strategiją. Ankstesnei strategijai trūkdavo
lankstumo, projektai kartais užstrigdavo valstybinėse
insitucijose. Todėl svarstėme būdus, kaip kiek įmanoma labiau atsiriboti nuo išorinių veiksnių.
Išskyrėme konkrečius prioritetus, ties kuriais norime
susikoncentruoti per artimiausius kelerius metus. Norime padidinti futbolą žaidžiančiųjų skaičių ir suburti
juos į vieną informacinę sistemą, skatinti klubų bendruomeninį modelį, ženkliai padidinti kvalifikuotų trenerių skaičių, tęsti pradėtus ir vystyti naujus infrastruktūros projektus, gerinti futbolo vadybą.
Siekiant, kad vaikai turėtų kuo geresnes sąlygas žaisti,
ypač darželiuose ir mokyklose, jau dvejus metus pagal
programą „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ dovanojame aikštes, aikšteles, futbolo vartus ir kamuolius.
Greitai įsitikinome, jog aikščių ir aikštelių paklausa
daug didesnė nei turimos galimybės, todėl ieškome
naujų finansavimo modelių ir šaltinių. Taip pat svarstome ir naujas alternatyvas – laikinų konstrukcijų futbolo
maniežus, kurie su mažesniais kaštais leistų daugiau
galimybių futbolą žaisti visus metus.
Labai svarbu ne tik pačios sąlygos žaidimui, tačiau ir
tinkamas vaikų ugdymas, todėl sukūrėme naują mokymosi kursą su kitu požiūriu į ugdymo procesą. Viena iš
mūsų vertybių - inovatyvumas. Norime žengti į priekį
su moderniomis technologijomis, tad vieną kursų dalį
vaikų treneriai, pedagogai ar tėvai gali atlikti tiesiog
internetu.
Įvertinę kelią, kurį nueina būsimas futbolininkas - nuo
pačio jauniausio amžiaus iki suaugusiųjų komandos įsteigėme futbolo lygą pradinukams. Pagal mūsų viziją
per įvairius projektus futbolą vaikai galėtų žaisti nuo
pačių mažiausiųjų iki vyriausiųjų. Labai džiugu, kad vis
labiau į futbolą įsitraukia ir merginos – moksleivių žaidynių salėse „Ladygolas“ sėkmė viršijo visus lūkesčius.
Galimybė prisidėti prie gerų emocijų vaikams – puikus įkvėpimo šaltinis. Neabejoju, kad futbolas kaip
populiarus, mases traukiantis sportas gali tapti įrankiu
įgyvendinti valstybės sveikatos, socialinei, švietimo ir
kultūros politikai. Tai rodo tokie pavyzdžiai kaip Islandijoje, kokią reikšmę futbolas gali atlikti šalies gyvenime, o moksliniai tyrimai demonstruoja sporto naudą
sveikatingumui, turizmui ir kitoms sritims. Apie tai nuo-
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lat kalbame ir turime bendromis pastangomis įtikinti
valstybės politiką formuojančius žmonės, savivaldos
insitucijų vadovus.
Vis dėlto norint keistis, turėtume kaip organizacija ir
bendruomenė tapti geruoju pavyzdžiu visai sporto
visuomenei tiek savo kasdieninėje veikloje, tiek valdymo struktūros atžvilgiu. Siekiant pokyčių inicijavome
Futbolo forumą, jo išrinkta darbo grupė nuveikė reikšmingą darbą pateikdama raportą dėl Gerojo valdymo
praktikos įdiegimo.
Mano matymu, jau artimiausiu metu reikalingos esminės valdymo reformos ir dėl jų Konferencijai pateikiau
savo pasiūlymus. Kviečiu peržengti dar vieną slenkstį
kuriant futbolo ateitį kartu su visa bendruomene.“

NERIJUS DUNAUSKAS
LFF GENERALINIS DIREKTORIUS
„Pastaraisiais metais Lietuvos futbolo federacijoje ir
visoje futbolo aplinkoje įvyko – daugiau ar mažiau matomų – tikrai nemažai pokyčių ir naujovių, todėl nėra
paprasta viską apibendrinti. Pagrindinius aspektus
rasite šioje ataskaitoje, tačiau tai tik dalis viso bendro
paveikslo.
Savaime aišku, pagrindinis futbolo veidas yra nacionalinė vyrų rinktinė. Galime pasidžiaugti, jog pradėjus
naują ciklą tas veidas tapo šviesesniu, atviresniu, skaidresniu ir pozityviau nuteikia visus futbolo gerbėjus.
Tai didelis žaidėjų, trenerių štabo ir viso su rinktine dirbančio kolektyvo nuopelnas.
Pasikeitimų turime ir kitose rinktinėse – tiek vyrų ir
moterų, tiek jaunimo - į jų darbą įdiegiame modernių
naujovių. Maloniai nuteikia tai, jog aptariant rinktinių
pasirodymus gavome ir konstruktyvios kritikos, kuri
skatina tobulėti, ir futbolo specialistų pasiūlymų, noro
prisidėti ir padėti.
Savo ruožtu suprantame, jog nuversti kalnus rinktinėms šiuo metu bus labai sudėtinga, todėl remdamiesi savo patvirtinta strategija nuolat ieškome priemonių
pagerinti visą futbolininkų ruošimo sistemą. Iššūkių
šioje srityje netrūksta.
Meistriškumo siekis prasideda sporto mokyklose ar
klubuose, todėl žingsnis po žingsnio, mokydamiesi iš
savo klaidų reformuojame šių varžybų sistemą, organizacinę struktūrą ir veikimo principus. Pirmieji pasikeitimai jau tikrai matomi - pradedant nuo besiplečiančios
Elitinės jaunių lygos ir baigiant varžybų kalendoriumi
– tačiau dar daug kas tobulintina.
Skatinant jaunimo ugdymo tobulėjimą sukurta jaunimo ugdymo įstaigų sertifikavimo sistema, o profesionalų futbole siekiame stabilesnės, tvaresnės lygos su
klubais, kurie būtų paremti bendruomeniniu principu,
t.y. savo struktūroje turėtų ne tik pagrindines, dublerių komandas bei artimiausią jaunimo pamainą, bet ir
įvairaus amžiaus vaikų grupes, moterų, salės futbolo,
veteranų kolektyvus.
Klubus skatiname ne tik inventoriumi per paramos fondus - teikiame finansinę paramą asociacijai, esame paruošę naujas klubų skatinimo formas, kurios skirtų tikslinį finansavimą ir būtų orieontuotos į ilgalaikę plėtrą.
Palaikome klubų iniciatyvas ir jų norus būti savarankiškiems, savo interesus atstovauti klubų asociacijoje.
Tikiuosi, jog bus atsižvelgta į pasiūlymus į LFF Vykdomąjį komitetą įtraukiant tiek A lygos klubų asociacijos,
tiek žaidėjų sąjungos atstovus. Norėtųsi, kad ateityje
jų veikla plėstųsi ar kita forma pasiektų ir įvairias lygas.
Dėl reformų futbolo valdyme netrūksta skirtingų nuomonių – kiek, kaip ir kokiais etapais tai įgyvendinti. Kaip

bebūtų, vykstančios diskusijos yra teigiamas procesas
ir tikiu, kad palaipsniui pavyks rasti bendrą sutarimą.
Tai svarbu, nes laukia daug rimtų iššūkių – ruošiamės
kitąmet Lietuvoje vyksiančiam Europos merginų (iki 17
metų) čempionatui, esame padavę paraišką surengti
Pasaulio Futsal pasaulio čempionatą. Pozityviai nuteikia tai, jog ne kartą parodėme, jog galime surengti gražias futbolo šventes. Pernai jų netrūko – vyko du taurės
finalai, dvikovos per Supertaurės, Europos Futsal čempionato atrankos varžybas, kuomet pagerintas lankomumo rekordas.
Kas kartą bandome pakelti sau kartelę vis aukščiau. Žinau, kad žmonėms labai svarbu rezultatai ir infrastruktūra: norėtųsi, jog varžybas stebėti būtų galima komforto zonoje, šiltai. Šios situacijos gerinimas priklauso
ne tik nuo mūsų – čia labai svarbus ir savivaldybių,
Vyriausybės požiūris, tas dėmesys, kurį į tai atkreipia
visuomenė. Vienybė ir mokymąsis iš kitų padės situaciją pagerinti.“
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LIETUVOS FUTBOLO PLĖTRA

Nauja Lietuvos futbolo plėtros strategija 2017–2020
laikotarpiui ir jos įgyvendinimui skirtas biudžetas patvirtinti 2016 m. gruodžio 14 d. LFF Vykdomojo Komiteto posėdyje.
Futbolo bendruomenės lūkesčiai ir esama futbolo Lietuvoje situacija paskatino LFF imtis iniciatyvos peržiūrint futbolo plėtros tikslus ir futbolo vaidmenį visuomenėje. UEFA bei FIFA futbolo vystymo programos
sukuria pozityvių pokyčių galimybes, kuriomis privalu
pasinaudoti.
Į strategijos rengimą buvo įtraukti LFF skyrių, asociacijų, narių atstovai, buvo remiamasi gerąja kitų šalių
praktika, naujausiais UEFA ir FIFA tyrimais, dalyvavo
šių organizacijų atstovai. Atsižvelgta į 2010 metais patvirtintas strategines kryptis, nuo to laiko pasikeitusias
aplinkybes bei sukauptą patirtį ir išmoktas pamokas.
Suformuluoti konkretūs, išmatuojami tikslai, nustatyti
rekomenduojami jų įgyvendinimo terminai ir tuo pačiu
nurodyti prioritetai.

VIZIJA
Įtvirtinsime futbolą kaip sportą numeris vienas Lietuvoje.

MISIJA
Deramai rūpintis kiekvienu futbolo bendruomenės nariu, garantuojant futbolo prieinamumą visiems norintiems, atstovaujant Lietuvai ir populiarinant savo šalies
įvaizdį Europoje bei pasaulyje.

VERTYBĖS
• Orientavimasis į klientą
• Atsakingumas
• Inovatyvumas
• Tvarumas ir nuoseklumas
• Skaidrumas ir atvirumas

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI (REZIUMĖ)
SKATINTI DALYVAVIMĄ
(MASIŠKUMAS)

ELITINIS (PROFESIONALUS)
FUTBOLAS

• Padidinti nuolatinių žaidėjų skaičių nuo 27 tūkst. iki
50 tūkst.

• Elitinių žaidėjų profilis (TIPS), skautavimas Lietuvoje,
užsienyje

• Visuotinė žaidėjų registracija

• 45 aukštos kvalifikacijos treneriai

• Nauja lygų struktūra

• 4 regioniniai paslaugų centrai

• Bendras futbolo varžybų kalendorius

• Bent pusė elitinių klubų, kurie atitinka bendruomenės klubo modelį

• Mažiausiai 500 naujų trenerių/koordinatorių (LFF C
ir D licencija)
• Kvalifikacijos tobulinimas ir motyvacinis paketas treneriams

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
• 15 standartinių matmenų dirbtinės dangos aikščių

• Kiekvienai rinktinei - tikslai pasiekti aukštesnį etapą
• Futbolo mokyklų sertifikavimas (ne mažiau nei 100
mokyklų)

FUTBOLO ORGANIZACINĖ KULTŪRA

• 300 mažų aikštelių darželiams, 100 mini aikštelių atnaujinimas

• Geriausių organizacijų vadybos praktikos įdiegimas
LFF veikloje

• 10 naujų futbolo maniežų su pripučiama stogo konstrukcija

• LFF ženklo ir įvaizdžio gerinimas

• Konsultacijos dėl nacionalinio ir regioninių stadionų
projektuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje

• Administraciniai ir vadybos mokymai

• Futbolo infrastruktūros ekspertų grupė
• Šiuolaikinis, FIFA akredituotas sporto medicinos
centras
• Nauja treniruočių bazė ir būstinė
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• Stabilumas ir tvarumas aukščiausiose lygose

• Tarptautiniai futbolo renginiai Lietuvoje
• Veiklos programos kiekvienai apskričiai
• Socialinės atsakomybės programa
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LIETUVOS FUTBOLE TRUMPAI
• Patvirtinta nauja Lietuvos futbolo plėtros strategija
iki 2020 metų
• Futbolo forumas dėl gerojo valdymo praktikos įdiegimo
• Naujas vyrų ir U-21 rinktinės trenerių štabas
• LFF taurės ir LFF Supertaurės formato pasikeitimai
• Mergaičių Futsalo žaidynėse „Ladygolas“ – 445 komandos
• Nuotolinio mokymosi platforma „Kitas požiūris“ ir
LFF C licencija
• Į darželius keliauja aikštelės pagal programą „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“
• Pasiruošimas 2018 m. WU-17 Europos čempionatui
Lietuvoje
• Rekordinis moterų I lygos dalyvių skaičius
• Moterų I lygoje – gausiausias komandų skaičius
• Vaikų ir jaunių varžybų kalendoriaus pasikeitimai
• Pradinukų lygos pilotinis sezonas
• Turnyre Vilniuje – Europos Futsal čempionato atrankos lankomumo rekordas
• Paraiška 2020 Pasaulio Futsal čempionato surengimui
• G. Mažeika ir jo kolegos – pirmieji Lietuvos teisėjai
Čempionų lygoje
• LFF iniciatyva papildytas Baudžiamasis įstatymas dėl
sukčiavimo sporte
• Ženkliai sumažėjęs įspėjimų dėl nesąžiningo žaidimo
skaičius
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NACIONALINĖ
VYRŲ IR U-��

RINKTINĖS

• Pasikeitęs trenerių štabas vyrų rinktinėje
• Skaidrumas ir pakitęs rinktinės įvaizdis
• Naujas požiūris į pasirengimą, modernių technologijų taikymas
• Užsienio specialistas U-21 rinktinėje
• Jaunų žaidėjų, gyvenančių emigracijoje, paieška
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Nacionalinės futbolo rinktinės žaidimas naujame atrankos cikle lūkesčius pateisino, nors sukviesti ir turėti
visus geriausius žaidėjus stovyklų metu nėra taip lengva. Rinktinės žaidimo stilius pasikeitė, pats žaidimas
tobulėja, darosi patrauklesnis akiai. Lauksime skambesnių ir geresnių rezultatų.
Rinktinei visi žaidėjai yra svarbūs, tačiau rimčiausios
netektys buvo Luko Spalvio, Edvino Girdvainio, Dovydo Norvilo traumos. Netrūko ir smulkių traumų, kurios
lemdavo dideles korekcijas sudėtyje. 2016 m. nacionalinei rinktinei atstovavo 42 žaidėjai, kurių amžiaus
vidurkis – apie 28 metus. Norisi padėkoti visiems rinktinės vyrams, kurie atidavė visas jėgas kovodami už
Lietuvą.
Rinktinės įvaizdis taip pat visuomenės akyse pakito į
gerąją pusę. Prie to prisidėjo rinktinės veido - vyriausiojo trenerio - pasikeitimas, teigiamas jo bei rinktinės
įvaizdžio formavimas.

mos moderniosios technologijos, padidėjęs atvirumas
visuomenei skatina skaidrumą ir pasitikėjimą rinktine
bei jos veikla. Prie to labai prisideda naujas komandos
narys, kuris atsakingas už rinktinės viešuosius ryšius.
Pasikeitimų įvyko ir jaunimo rinktinėje. Tikimės, kad
prie U-21 komandos vairo stojusio specialisto iš Danijos
Carito Falcho sukauptas žinių bagažas, patirtis ir strateginis mąstymas turės teigiamą indėlį U-21 rinktinei,
bei padės sistemingai ugdyti kitas jaunimo rinktines.
2016 metais U-21 rinktinei atstovavo 38 žaidėjai, kurių
amžiaus vidurkis – 20,5. Lietuvoje yra tikrai talentingų
jaunesnės kartos žaidėjų, kuriuos stebime. Tikimės,
kad neužilgo jie papildys nacionalinę rinktinę bei užims vietą pagrindinėje sudėtyje.
Reaguojame ir į šalies socialines problemas, susijusias
su didėjančia emigracija – suaktyvinta jaunų, talentingų žaidėjų, kurie gyvena kitose šalyse, paieška.

Vertinant rinktinės trenerių štabo su Edgaru Jankausku
priešakyje nuveiktą darbą pirmiausia reiktų pasidžiaugti, kad rinktinės personalo sudėtyje atsirado dar viena
pozicija – analitiko. Šis specialistas padeda vyr. treneriui priimti reikiamus sprendimus. Trenerių personalas
atlieka tikrai didelį darbą ne tik stovyklų metu, bet ir
paruošiamajame periode.
Stengiamės suteikti vyrams optimaliausias sąlygas
stovyklų metu, įvedinėjamos ir naudojamos papildo-

VYRŲ RINKTINĖ
JAUNIMO (U-21) VAIKINŲ RINKTINĖ
• 2017 m. Europos čempionato (g. 1994 m. ir jaunesni) atranka
• 1 grupė: Italija, Slovėnija, Serbija, Airija, Andora.
• Rezultatai: 5 vieta, 3 pergalės, 1 lygiosios, 6 pra
laimėjimai. Įvarčių santykis: 5:17.
• 2016 m. Baltijos taurė (3 vieta)
• 1:1 lygiosios su Estija, 0:2 pralaimėta Latvijai.
• Kontrolinės rungtynės
• 2017 m. jau sužaistos dvejos kontrolinės rung
tynės: 1:2 pralaimėta Baltarusijai, 3:0 įveikta La
tvija.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI:
• Dalyvauti 2019 m. Europos čempionato atrankos varžybose
• Patekti į ketvirtąjį burtų krepšelį (įgyti aukštesnį reitingą)

• 2018 m. pasaulio čempionato atrankos varžybos
(varžybos tęsiasi)
• F grupė: Škotija, Anglija, Slovėnija, Slovakija,
Malta.
• Šio ciklo einamieji rezultatai: 5 vieta, 5 taškai
(1 pergalė, 2 lygiosios, 2 pralaimėjimai). Įvarčių
santykis: 5:9. Įvarčius pelnė Fiodoras Černychas
(3), Vykintas Slivka, Arvydas Novikovas.

NACIONALINĖ VYRŲ IR U-�� RINKTINĖS

MINDAUGAS ZURZA, VYRŲ IR U-21
RINKTINIŲ SKYRIAUS VADOVAS:

• 2016 m. Baltijos taurė (2 vieta)
• 2:0 pergalė prieš Estiją, 1:2 pralaimėjimas Lat
vijai. Įvarčius pelnė F.Černychas (2) ir Nerijus
Valskis.
• Kontrolinės rungtynės
• 2016-17 m. sužaistos trejos kontrolinės rungty
nės išvykose su Rumunija (0:1), Rusija (0:3), Len
kija (0:0) ir Čekija (0:3).

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI:

• Sužaisti kuo daugiau kontrolinių rungtynių

• 2018 m. pasaulio čempionato atrankos varžybų antroji dalis

• Iš U-21 rinktinės paruošti kuo daugiau žaidėjų vyrų
rinktinei.

• Baltijos taurės turnyras

• UEFA Nacijų lyga (preliminariai C divizione)
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KLUBINIS
FUTBOLAS

• Klubų bendruomenės modelio skatinimas
• Futbolo mokyklų sertifikavimo projektas
• Žaidėjų ugdymo kokybė ir klubinės veiklos pilnavertiškumas
• Patogesnis klubų licencijavimo procesas (Elektroninės sistemos taikymas)
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Ryškiausi pokyčiai pastaraisiais metais susiję su LFF
taurės ir Supertaurės formatų pasikeitimu. Buvo sudėtingas metas – per vienerius metus reikėjo sužaisti
du finalus, laiko organizavimui trūko, bet, manau, susitvarkėme gerai, nusiskundimų nebuvo.
Kadangi čempionatai Lietuvoje vyksta nuo pavasario
iki rudens, norėjosi, kad taurės finalas vyktų sezono
pabaigoje, o ne pradžioje. Tokia yra ir europinė praktika. Be to, pagal pakoreguotus nuostatus, visuose etapuose nugalėtojas paaiškėja per vienerias rungtynes,
prireikus – per pratęsimą ir baudinių seriją.
Supertaurės rungtynės nuo praėjusio sezono taip pat
pagal daugelio Europos šalių tradicijas rengiamos kasmet – šalies čempionas žaidžia arba su taurės laimėtoju, arba (jei viena komanda iškovoja abu titulus) su
vicečempionu. Anksčiau dėl šio titulo žaisdavo čempionai ir taurės laimėtojai, arba trofėjų gaudavo komanda, kuri per sezoną iškovodavo abu šiuos prizus.
Antrą sezoną paeiliui Supertaurės rungtynės vyko sostinės „Sportimos“ arenoje, kurioje savo namų rungtynes šaltuoju metų laikotarpiu žaidžia tiek „Žalgiris“,
tiek „Trakai“. Šios dvi komandos dėl Supertaurės varžėsi dvejus metus iš eilės. Džiugu, jog žiūrovai įvertino šį
renginį ir abu kartus užpildė areną. Beje, šiemet Supertaurės rungtynėse atsisakyta papildomo laiko lygiųjų
atveju. Dabar, jei pagrindinis laikas baigiasi lygiosiomis, nugalėtojas paaiškėja 11 metrų baudinių serijoje.

sugrąžinti aukščiausio lygio futbolą. Panevėžį matome
kaip miestą, kuriame galėtų būti A lygos klubas, tad
galbūt LFF taurės finalas taps postūmiu miesto savivaldybei ir verslininkams labiau paremti futbolą. Į abu
paskutinius finalus tiek Klaipėdoje, tiek Telšiuose pavyko prikviesti nemažai žiūrovų. Telšiuose apskritai susirinko daugiau žmonių, nei yra sėdimų vietų stadione.
A lyga pastaruoju metu tapo stabilesne – antrą sezoną iš eilės turėjome 8 komandas. Taip jau susiklostė,
kad jos liko tos pačios. Tačiau džiugina, kad 2016 metų
sezono metu nekilo įtarimų dėl komandų sąžiningumo
ar didesnių problemų dėl finansinio tvarumo. Turėjome savarankišką ir aktyvėjančią klubų asociaciją, kuri
galėjo pati sudaryti tvarkaraštį ir spręsti kitus aktualius
klausimus.
Europos taurėse mūsų klubams nudžiuginti nepavyko.
Tačiau labai arti patekimo į kitą UEFA Čempionų lygos
etapą buvo Vilniaus „Žalgiris“, kuris puikiai kovėsi su
daug turtingesniu Kazachstano klubu. Lietuvos čempionai šiemet pretenduoja patekti į skirstytų komandų
burtų krepšelį – tuomet atsirastų ir daugiau šansų.
Pirmos lygos varžybos vyko labai įdomiai, turime daug
komandų su giliomis tradicijomis. Tik apmaudu, kad
šiais metais LFF I lygoje nepavyko surinkti 16 komandų. Kai kurios komandos negavo licencijų, o dalyvauti
atsisakė „Kražantė“, tad likome su 15 ekipų.

Šiam sezonui jau žinome visas taurės datas iki finalo.
Pasirinkome Panevėžį neatsitiktinai - norime į šį mietą

II lygoje po šio sezono nutarėme atsisakyti Rytų zonos
ir grįžti prie dviejų regionų. Kalbant apie LFF III lygą,
galima pasidžiaugti, kad Alytuje dar neseniai buvo 4
komandos, o dabar – 10. Daugėja komandų Šiauliuose,
Kaune, stabilus skaičius išlieka Vilniuje. Tačiau keli regionai – Telšiai ir Tauragė – neturi komandų III lygoje.
Šie regionai, kaip ir Panevėžys, organizuoja 8x8 pirmenybes.

VARŽYBOS

NAUJOVĖS IR PASIKEITIMAI

• LFF „SMSCredit.lt A lyga“ (2016 ir 2017 m. – 8 komandos)

• LFF taurės varžybos vyksta per kalendorinius metus

• LFF taurė (2016 m. – 59 komandos, 2017 m. – 44 komandos)
• LFF I lyga (2016 m. – 16 komandų, 2017 m. – 15 komandų)
• LFF II lyga: Pietų zona (organizavo Kauno AFF; 2016
m. – 9 komandos, 2017 m. – 10 komandų), Vakarų
zona (organizavo Klaipėdos AFF; 2016 ir 2017 m. - 9
komandos) ir Rytų zona (organizavo VRFS; 2016 m.
8 komandos)

KLUBINIS FUTBOLAS

MAKSIMAS BECHTEREVAS, LFF
VARŽYBŲ IR RENGINIŲ SKYRIAUS
VADOVAS:

• Visuose LFF taurės etapuose nugalėtojas paaiškėja
per vienerias rungtynes
• LFF Supertaurės rungtynės prieš sezono pradžią
• Nauja A lygos varžybų sistema – po 4 ratų 7 komanda žaidžia dėl iškritimo
• Futbolo informacinė sistema „Comet“ naudota visose pagrindinėse lygose (A, I ir II lygos), III lygos registracija vyko Kauno, Klaipėdos ir Alytaus apskrityse.

• III lyga: apskričių pirmenybės: Vilniaus (2016 m. – 12
komandų), Kauno (6), Klaipėdos (5), Šiaulių (10), Utenos (5), Alytaus (9), Marijampolės (4).
• IV ir kitos lygos (2016 m. – 48 komandos, organizavo
SFL)
• UEFA varžybos: Čempionų lyga (dalyvavo Vilniaus
„Žalgiris“), Europos lyga (dalyvavo Marijampolės
„Sūduva“, Klaipėdos „Atlantas“, Trakų „Trakai“)

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Žaidėjų registravimas ir licencijos
• III lygos plėtra
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LICENCIJAVIMAS
• Klubų bendruomenės modelio skatinimas
• Futbolo mokyklų sertifikavimo projektas
• Žaidėjų ugdymo kokybė ir klubinės veiklos pilnavertiškumas
• Patogesnis klubų licencijavimo procesas (Elektroninės sistemos taikymas)
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2016 m. metais po sistemos peržiūros pasitvirtinome
naujas prioritetines kryptis – jaunimo žaidėjų ugdymo
kokybė ir klubinės veiklos pilnavertiškumas.
Siekiame palaikyti ir inicijuoti bendruomeniškus klubus, kurie turi pilnavertę struktūrą pagal Vakarų Europoje pripažintą klubinio futbolo vystymo modelį– nuo
vaikų iki pagrindinės komandos bei su savivaldos dalyvavimu. Pagrindiniai šio modelio pliusai yra jaunimo
ugdymo fragmentacijos sumažinimas, finansinių ir
žmogiškųjų išteklių sinergija, geresnė jaunimo ugdymo programų stebėsena ir dėka to auganti ugdymo
kokybė.
Per pastarąjį dešimtmetį šia linkme žengė Gargždų,
Šilutės, Utenos, Telšių, Plungės, Kėdainių, Vilniaus,
Alytaus klubai. Nemažai klubų ir savivaldybių yra ant
panašių permainų slenksčio, analizuoja vyraujančius
modelius ir renkasi sau tinkamiausią. Stebėdama ir
skatindama šiuos procesus LFF per eilę metų išgrynino
pagrindinius bendruomenės klubo gerosios praktikos
principus, kuriuos skatina įgyvendinti bet kurį futbolo
klubą.
Šio modelio skatinimui naudojami įvairūs įrankiai. Jau
kurį laiką tie klubai, kurie dirba remdamiesi gerosios
praktikos modeliu gauna didesnes UEFA solidarumo
išmokas. Nuo 2016 m. skatinami bendruomenės klubų
susitikimai, apsikeitimas patirtimi ir naujausiomis idėjomis. 2017 m. planuojama patvirtinti klubų vystymo
fondą, kuris kasmet pagal tikslinių išmokų programas
finansuotų būtent bendruomenės futbolo klubus, akcentuojant klubo trenerių ir kitų darbuotojų tobulėjimą
bei žinias.

tizuotą gerosios sportinės veiklos, vadybinės veiklos
ir infrastruktūros praktikos modelį bei siekia užtikrinti
kryptingą bei suderintą vaikų ir jaunimo futbolo ugdymo įstaigų veiklą. Sistema buvo pradėta rengti antroje 2016 m. pusėje, o baigiama 2017 m. pavasarį po
daugelio aptarimų ir futbolo bendruomenės diskusijų.
2017 m. vasarą planuojama atlikti pirmuosius skirtingų
tipų futbolo mokyklų sertifikavimus.
Siekdama sertifikuotis futbolo mokykla turės atitikti
gerosios praktikos kriterijus.
Panašios tendencijos vyrauja ne vienoje Europos šalyje. Siekiant kokybiško futbolininkų ugdymo, sąlygos ir
procesai turi būti užtikrinti nuo kiekvieno trenerio kasdienio plano iki klubų ir futbolo mokyklų naudojamos
infrastruktūros atnaujinimo. Ugdyti jaunus žaidėjus
Lietuvoje kasmet skiriamos pakankamai didelės lėšos,
iš kurių 80 proc. tenka biudžetinėms įstaigoms, tačiau
trūksta sistemingumo, bendros krypties ugdyme ir
elementarios procesų ir rezultatų stebėsenos. LFF sertifikavimo sistema kaip tik ir užpildys šią spragą. Tikimės, jog rezultatai bus pastebimi jau per keletą metų
pradėjus nuosekliai ir sistemingai dirbti.
Rengiama klubų sertifikavimo sistema, planuojamas
klubų vystymo fondas ir didėjantis bendruomenės klubų skaičius jau yra ir bus šių prioritetų įgyvendinimo
išraiška ateityje. Pastaraisiais metais suaktyvėjo Lietuvos futbolo klubų asociacijos veikla, o tai svarbu diskutuojant dėl klubinio futbolo ateities prioritetų ir veiklos
krypčių.
Sritimis, keliančiomis didžiausią problematiką, išlieka
finansinis klubų stabilumas, jaunimo trenerių kvalifikacija ir jaunimo ugdymo kokybė. Būtent todėl buvo
rengiama sertifikavimo sistema ir todėl skatinami bendruomenės klubai, nepriklausantys nuo vieno savininko ir rėmėjo.

Kita svarbi veiklos kryptis – futbolo mokyklų sertifikavimas. Šios sertifikavimo sistemos tikslas – sujungti vaikų ir jaunimo futbolo organizacijų veiklą į integruotą
futbolo jaunimo ugdymo modelį, kuris siūlo standar-

Kaip reikšmingą pokytį įvardinčiau pamažu besikeičiantį požiūrį dėl svarbaus faktoriaus, kuris ateityje
padarys įtaką klubų ir rinktinių rezultatams tarptautinėje arenoje - tai ugdymo kokybė ir tvari futbolo klubų
struktūra, o ne klubų ar įstaigų kiekis.

NAUJOVĖS IR PASIKEITIMAI

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI

• Licencijavimo skyriui aktyviai skatinant toliau daugėja bendruomeninių pilnos struktūros klubų

• Licencijuotų klubų ir komandų skaičiaus mažėjimas
2017 m. sezone ir bendra klubų finansinio stabilumo
problema

• Paruošta jaunimo rengimo įstaigų sertifikavimo sistema
• Klubų licencijavimo procesas tapo patogesnis A, I, II
lygos klubams, su geriau parinktomis dokumentacijos pateikimo datomis
• Padidinus reikalavimus A lygos ir I lygos treneriams,
daugėja trenerių su UEFA B, A, Pro kvalifikacija.

LICENCIJAVIMAS

LAURYNAS ZIBOLIS, LFF
LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VADOVAS:

• Futbolo mokyklų sertifikavimo sistemos inkorporavimas į klubų licencijavimo sistemą
• Klubų skatinimo sistemų peržiūra ir adaptavimas siekiant didesnio efektyvumo ir išliekamosios vertės
• Licencijavimo modulio elektroninėje sistemoje tobulinimas.

• Klubų licencijavimas nuo 2017 m. pradžios vykdomas per elektroninę sistemą – tai mažina administracinę naštą klubams
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JAUNIŲ VAIKINŲ

RINKTINĖS

• U-17 rinktinės žaidimo kokybinis šuolis
• U-19 rinktinės žaidėjų įsiliejimas į U-21 komandą
• Naujų rinktinės trenerių paskyrimas
• Skautavimo užsienyje sistema

RAIMONDAS STATKEVIČIUS, LFF
TECHNINIS DIREKTORIUS:
Rezultatų prasme tai nebuvo išskirtiniai metai. Vis dėlto pastarieji metai parodė, kad nuosekliai dirbant galima pasiekti aukštesnę žaidimo kokybę. Tai pamatėme
U-17 rinktinės žaidime. Europos čempionato atrankos
grupėje užimta paskutinė vieta, tačiau pirmą kartą,
žaidžiant su itin stipriais varžovais – Norvegija, Ukraina
ir Turkija, visos rungtynės vyko apylygiai. U-17 rinktinė parodė, kad gali žaisti visiškai kitame kokybiniame
lygmenyje. Taip pat iškovota nemažai pergalių ir kontrolinėse rungtynėse, Baltijos taurės, tarptautiniuose
turnyruose. Tai nuteikia optimistiškai.
Lūkesčių, ko gero, nepateisino U-19 rinktinė, bet taip
pat yra pozityvių dalykų, nes pasiektas tikslas – rengti
žaidėjus U-21 rinktinei. Keli U-19 rinktinės žaidėjai - pavyzdžiui, Eligijus Jankauskas, Deividas Šešplaukis - įsiliejo į U-21 komandą, nors yra 2-3 metais jaunesni. Į kitą
etapą U-19 rinktinė nepateko, tad tikslai, iš vienos pusės, nepasiekti, bet žvelgdami iš perspektyvos galime
sakyti, jog esame teisingame kelyje. Nenorime siekti
rezultato tuoj pat, pamažu diegiamas principas, jog
žaidėjas yra svarbiausias.
Taip, norisi, jog daugiau žaidėjų pretenduotų ir įsilietų
į jaunių rinktines, norisi ryškesnių žaidėjų, bet džiugina
faktas, kad pradėjo veikti skautavimo užsienyje projektas. Kiekvienoje rinktinėje turime lietuvaičių, kurie
gyvena emigracijoje, žaidžia užsienio klubuose, bet
atvyksta į rinktines.
Tenka pripažinti, kad Lietuvoje turime ribotą skaičių
išskirtinai talentingų žaidėjų. Turime didesnį skaičių vidutinio pajėgumo žaidėjų, ir tai galbūt yra problema.
Norisi pajėgesnių, individualiai stipresnių jaunuolių.
Geriau vienas kitas individualiai stipresnis nei daugiau
vidutinio meistriškumo žaidėjų. Principas, kad individualus žaidėjų parengimas yra svarbiausias, dabar yra
kertinis.
Džiugu, jog žengiame į priekį su modernių technologijų naudojimu. Jaunių rengimo sistemoje jau pilnai
įdiegta GPS technologija paremta „Catapult“ stebėsenos sistema, kuri leidžia stebėti futbolininkų judėjimą ir
fiziologinius pokyčius realiu laiku. Šiandien visos rinkti14

nės, neskaitant tradicinių testavimų, naudoja analitikų
darbą, atlieka video analizes.
Gegužę paskirti nauji rinktinių strategai. U-17 rinktinei
vadovaus Svajūnas Česnulis, o U-19 komandai – Antanas Vingilys. Jaunųjų futbolininkų šiemet laukia Baltijos
taurės varžybos Suomijoje ir tradiciniai UEFA atrankos
turnyrai. Vis dėlto pagrindinis iššūkis – rinktinių trenerių darbas kartu. Darbas viena kryptimi, keičiant žaidimo koncepcijas, žaidėjų rengimo supratimą ir ruošiant
bendrą žaidimo modelį visoms rinktinėms.

REZULTATAI

U-17 (G. 2000 M.) RINKTINĖ
• Europos U-17 čempionato atrankos etapas (4 vieta):

• Europos U-19 čempionato atrankos etapas (4 vieta)
• 5 grupė: Austrija (2:3), Bosnija ir Hercegovina
(0:3), Azerbaidžanas (0:2).
• Baltijos taurės turnyras Latvijoje (2 vieta)
• Varžovai: Estija (2:0), Suomija (2:2), Latvija (0:0)
• Kontrolinės rungtynės išvykose
• Gruzija (0:3, 1:1), Estija (1:0, 1:1)

U-18 (G. 1999 M.) RINKTINĖ
• „V.Granatkino“ atminimo taurės turnyras Sankt Peterburge (13 vieta)
• Varžovai: Kazachstanas (0:2), Slovakija (0:0),
Azerbaidžanas (2:1), Iranas (3:1), Moldova, Ta
džikistanas (0:0)
• 3 pergalės (1 po baudinių) 1 lygiosios, 2 pralai
mėjimai (1 po baudinių)

• 13 grupė: Turkija (0:1), Ukraina (1:1), Norvegija
(1:2).
• Baltijos taurės turnyras Latvijoje (2 vieta, dėl įvarčių skirtumo)
• Varžovai: Latvija (3:2), Estija (4:2), Suomija (1:1)
• UEFA “Jaunųjų talentų” turnyras Bosnijoje ir Hercegovinoje (1 vieta)
• Varžovai: Bosnija ir Hercegovina (0:1), Slovėnija
(1:0), Juodkalnija (1:1, 11 m. 5:4)
• Kontrolinės rungtynės
• Varžovai išvykoje: Austrija (1:1, 0:1), Estija (4:1,
2:1)
• Varžovai namuose: Moldova (2:0), Baltarusija
(3:2, 2:2)
• Minsko „Vystymo“ turnyras (6 vieta)
• Varžovai: Ukraina (2:1), Gruzija (4:1), Izraelis
(0:0), Belgija (2:4), Suomija (2:1)

U-16 (G. 2001 M.) RINKTINĖ
• „V.Ivanovo“ atminimo taurės turnyras Maskvoje (3
vieta)
• Varžovai: Rusija (1:3), Izraelis (0:2), Moldova (1:1)
• UEFA “Jaunųjų talentų” turnyras Slovėnijoje (3 vieta)
• Varžovai: Slovėnija (0:2), Liuksemburgas (1:2),
Farerų salos (2:0)
• Kontrolinės rungtynės išvykoje
• Varžovas: Baltarusija (0:0), (3:0)

JAUNIŲ VAIKINŲ RINKTINĖS

U-19 (G. 1998 M.) RINKTINĖ

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• U-19 (g. 1999 m.) Europos U-19 čempionato atranka
Austrijoje
• Varžovai: Austrija, Izraelis, Kosovas
• U-19 (g. 1999 m.) Baltijos taurės turnyras Suomijoje
• U-17 (g. 2001 m.) Europos U-17 čempionato atranka
Rumunijoje
• Varžovai: Rumunija, Liuksemburgas, Austrija
• U-17 (g. 2001 m.) Baltijos taurės turnyras Latvijoje.
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VAIKŲ IR JAUNIŲ
FUTBOLAS

• Pakoreguota varžybų sistema
• Išplėsta Elitinė jaunių lyga
• Padidėjęs dėmesys komunikacijai
• Pradėtas bendradarbiavimas su tėvais
• Pradėtas LVJFA narystės struktūros pertvarkymas
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Pagrindinis Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos
tikslas – siekti, jog futbolas taptų visiems prieinamas ir
populiariausias aktyvaus laisvalaikio užsiėmimas tarp
šalies vaikų, propaguoti futbolo žaidimo vertybes bendruomenėms.
Tuo pačiu – siekti, kad vaikų ir jaunimo futbolas, kuris
yra svarbi šalies futbolo piramidės dalis, aukšto sportinio meistriškumo žaidėjų ruošimo sistemoje funkcionuotų efektyviai.
Nuo 2017 m. vaikų ir jaunių čempionatai bei pirmenybės pradėtos vykdyti sistema „Pavasaris – ruduo“ bei
išplėsta Elitinė jaunių lyga, naujai sukuriant U-16 ir U-15
Elitinės lygos čempionatus.
LFF kartu su LVJFA siekia į futbolą įtraukti kuo daugiau

mokinių, futbolo žaidimą paverčiant nuolatiniu jų laisvalaikio užsiėmimu. Šis tikslas yra viena iš prioritetinių
LFF veiklos krypčių, įgyvendinant Lietuvos futbolo vystymo strategiją iki 2020 m.
Atsižvelgiant į tai, LVJFA kartu su LFF pradėjo organizuoti naują projektą – „Pradinukų lyga“, kuriuo siekiama suteikti 1-4 klasių moksleiviams smagaus laisvalaikio praleidimo alternatyvą ir galimybę žaisti futbolą
mokyklų bendruomenėse bei nacionaliniu mastu.
Pirmame debiutiniame „Pradinukų lygos“ pavasario sezone nuo 2017 m. kovo mėnesio dalyvauja 71 komanda
iš Vilniaus, Alytaus, Telšių, Plungės ir Mažeikių miestų
bei rajonų. Nuo 2017 m. spalio mėnesio planuojama
projektą išplėsti į jau visus šalies rajonus.
Didelis dėmesys skiriamas komunikacijai. Socialiniame
tinkle „Facebook“ sukurta nauja oficiali LVJFA paskyra,
kuri skirta ne tik skleisti informaciją apie LVJFA veiklą,
bet ir kaip vienas iš komunikacijos kanalų su varžybų
dalyviais ir kitais suinteresuotais asmenimis.
Aktyviai administruojama Elitinės jaunių lygos „Facebook“ paskyra, kurios duomenys yra periodiškai analizuojami, siekiant parengti pasiūlymus potencialiems
lygos rėmėjams.
Inicijuoti ir vykdomi susitikimai su LVJFA varžybų dalyviais, siekiant išsiaiškinti problematiką, o taip pat gauti
komentarus, pastabas dėl varžybų vykdymo, tvarkaraščių sudarymo, nuostatų rengimo bei LVJFA veiklos
tobulinimo.
Pradėtas bendradarbiavimas su žaidžiančių vaikų ir
jaunių tėvų bei artimųjų iniciatyvine grupe. Bendradarbiavimo tikslas – siekti, jog tėvai ir artimieji taip pat
taptų futbolo ugdymo proceso dalimi, o LFF, LVJFA ir
futbolo ugdymo įstaigos gautų papildomo požiūrio,
kas užtikrintų racionalesnius ir praktiškai veiksmingesnius sprendimus kylančioms problemoms spręsti.
Yra steigiama ir nauja organizacija – Vaikų, žaidžiančių
futbolą, tėvų asociacija, kuri aktyviai savo iniciatyvomis dalyvaus visame vaikų ir jaunimo futbolo procese,
keis tėvų supratimą apie būtinybę dalyvauti vaikų ugdymo procese.

VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLAS

DONALDAS URNIEŽIUS, LVJFA
DIREKTORIUS:

Taip pat inicijuota kompensacijų už treniravimą tobulinimo procedūra, siekiant jog šios kompensacijos
gavėjais galėtų tapti visos futbolo ugdymo įstaigos,
nepriklausomai nuo jų teisinės formos.
Pradėtas LVJFA narystės struktūros pertvarkymas – nustatyti pradiniai narystės kriterijai, atsižvelgiant į FIFA,
UEFA ir LFF Geros praktikos rekomendacijas.
Ypatingas dėmesys skiriamas sutartų rungtynių, protokolų klastojimo, o taip pat varžybų nuostatų pažeidimų
išaiškinimui ir prevencijai.
Bendradarbiaujant su VŠĮ „Plungės futbolas“, Plungės
technologijų ir verslo mokykla, LFF Masinio futbolo asociacija inicijuotas projektas, siekiant į mokymo
programą įtraukti futbolo pakraipos sporto organizatoriaus specialybę, apjungiant šią programą su LFF C
licencijos programa.
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STRATEGINĖS KRYPTYS

VARŽYBOS

• Suderinamumas su Lietuvos futbolo vystymo strategija iki 2020 m.

• Elitinės U-19 (1998-1999 m. gim), Elitinės U-17 (2000
m. gim.) lygos futbolo pirmenybės (16 komandų);

• Futbolo populiarinimas

• Pirmos U-19 (1998-1999 m. gim ), U-17 (2000 m.
gim.), U-16 (2001 m. gim.), U-15 (2002 m. gim.), U-14
(2003 m. gim.) lygos futbolo pirmenybės (44 komandos);

• Komunikacija
• Efektyvi varžybų vykdymo sistema
• Galimybė žaisti kiekvienam vaikui
• Žaidimo vertybių propagavimas
• Vaikų ir jaunių futbolo bendruomenės interesų atstovavimas

• Antros U-19 (1998-1999 m. gim ), U-16 (2001 m. gim.),
U-15 (2002 m. gim.), U-14 (2003 m. gim.) lygos futbolo pirmenybės (65 komandos);
• Vaikų 9x9 U-13 (2004 m. gim.) futbolo čempionatas
(36 komandos);
• Vaikų 9x9 U-12 (2005 m. gim.) futbolo čempionatas
(37 komandos);
• Vaikų 7x7 U-11 (2006 m. gim.) futbolo čempionatas
(43 komandos);

VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLAS

• Vaikų 7x7 U-10 (2007 m. gim.) futbolo čempionatas
(53 komandos);
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• Mažojo futbolo 5x5 ( 2004, 2005, 2006, 2007 m.
gim.) čempionatas (148 komandos);
• 2016 m. Jaunučių (2001-2002 m. gim.) sporto žaidynių futbolo varžybos (28 komandos).

TALENTŲ
UGDYMAS

• Jaunųjų talentų atrankos vykdymas
• Dalyvavimas LFF varžybose ir žaidėjų rinktinėms teikimas
• NFA trenerių dalyvavimas stažuotėse, kursuose Lietuvoje ir užsienyje
• Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis
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VALDAS URBONAS, NACIONALINĖS
FUTBOLO AKADEMIJOS (NFA)
DIREKTORIUS:
Šiuo metu Nacionalinėje futbolo akademijoje (NFA)
pagal aukšto sportinio meistriškumo futbolininkų rengimo programą ugdomos dvi amžiaus grupės, su kuriomis dirba 10 trenerių. 1999-2000 m. gimimo grupę
sudaro 20, 2004-2005 m. gimimo grupę – 21 futbolininkas.
Akademijos auklėtiniai nuolat kviečiami į U-17 ir U-19
jaunimo rinktines. Perspektyviausi NFA futbolininkai
- gynėjas Kipras Kažukolovas, saugas Matas Vareika,
Edgaras Utkus, Matas Ramanauskas – yra žinomų klubų akiratyje, dalyvavo jų peržiūrose. Vartininkas Arijus
Bražinskas karjerą tęsia „Sheffield Wednesday“ (Anglija), Titas Krapikas registruojamas Italijos čempionato
rungtynėms Genujos „Sampdoria“ gretose, o Ovidijus
Šiaulys su „Virtus Entella“ pasiekė Italijos jaunimo taurės finalą.

TALENTŲ UGDYMAS

2016 m. Elitinės U-19 lygos čempionate Akademijos
auklėtiniai užėmė 3 vietą. 2017 metais NFA futbolininkai dalyvauja Lietuvos II lygos pirmenybėse (19992000 m.gim.) ir Elitinėje U-15 lygoje (2004 m. gim.).
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Pagal galimybes Akademijos treneriai bei žaidėjai dalyvauja stažuotėse užsienio futbolo klubuose, keičiasi
žaidėjų ugdymo patirtimi. Treneriai dalyvauja trenerių
edukacijos kursuose UEFA A ir B licencijoms gauti,
skaito paskaitas.
Užmezgėme kontaktus ir numatėme bendradarbiavimo kryptis su Panevėžio R.Sargūno gimnazija, rengsime trenerių personalo komandiruotes bei suteikiame
metodinę medžiagą siekiant gerinti treniruočių procesą.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Atstovavimas U-17 ir U-19 Lietuvos jaunių rinktinėms
UEFA atrankos varžybose
• Naujų futbolo talentų paieška ir atranka antram pusmečiui
• Meistriškumo grupių Panevėžyje ir Šiauliuose priežiūra
• Regioninių akademijų kūrimo apskrityse strategija
• Akademijos bazėje kurti jaunimo rinktinių institutą
maksimaliai išnaudojant turimus resursus (treniruočių sąlygos, apgyvendinimas, maitinimas, medicininė priežiūra, kvalifikuoti treneriai).

MASINIS
FUTBOLAS

• Mergaičių salės futbolo žaidynių bumas
• Sėkmingas nuotolinio mokymosi platformos diegimas
• Populiarus aikštelių darželiuose projektas
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VAIDOTAS RASTENIS, MASINIO
FUTBOLO ASOCIACIJOS
DIREKTORIUS:
Lietuvos merginų salės futbolo (Futsal) žaidynės „LadyGolas“ ir naujas LFF kursas „Kitas požiūris“, tapęs
LFF C licencijos pamatu – esminiai 2016 m. akcentai,
atveriantys naujas Lietuvos futbolo galimybes ir kelius
futbolo plėtrai Lietuvoje.
Neįtikėtina „LadyGolo“ sėkmė tiek dalyvių skaičiumi ir
geografija, tiek naujų talenčių atradimu, tiek rinkodarine prasme įrodė, kad projektas yra patrauklus dalyvėms ir reikalingas moksleivių bei futbolo bendruomenei.

MASINIS FUTBOLAS

Tokių idėjų, kaip „Girls power“ (merginų galia – angl.)
dėka vyksta, nors ir lėtai, visuomenės požiūrio pasikeitimas į sportuojančias mergaites. Pačių mergaičių drąsa ir noras būti drauge naujose aplinkose.
Šis projektas buvo „pribrendęs“. 2004 metais pradėjome bendradarbiauti su mokyklomis ir nuo to laiko
skleidėme idėją, kad futbolas yra skirtas visiems, t. y. ir
berniukams, ir mergaitėms. 2005 m. pradėjome rengti
tarpmokyklines futbolo žaidynes „Ežiogolas“ (mišrios
komandos, bent 1 mergaitė komandoje). Pradėjome
su 280 komandų (bent 1 mergaitė). Į pirmą „LadyGolą“
užsiregistravo – 347 komandos! 2016 m. „Ežiogole“ jau
dalyvavo 852 komandos (bent 3 mergaitės komandoje).
2008 m. pradėjome kitą projektą – „Futboliukas“. Nuo
2010 m. jame dalyvauja tik darželiai ir darželiai-mokyklos. Kasmet jame sudalyvauja apie 5000 vaikų, o apie
40-50 proc. dalyvių yra mergaitės.
Šie ženklai rodė, kad reikia pradėti vykdyti atskiras žaidynes mergaitėms, juolab, kad LFF moterų futbolą laiko viena iš strateginių krypčių, nes 2018 m. Lietuvoje
vyks Europos merginų U-17 čempionatas.
UEFA pakviesta nepriklausoma rinkodaros ekspertų
komisija nominavo LFF projektą „Ladygolas“ tarp trijų
geriausių 2016 metais moterų futbolo rinkodaros projektų kategorijoje kartu su Anglijos ir Danijos projektais.
Naujas LFF kursas „Kitas požiūris“ gimė po ilgalaikių
diskusijų, klausimų, stebėjimų ir išvadų. Jis skirtas
žmonėms, norintiems dirbti ir dirbantiems su 6-10
metų vaikais. Dažniausiai girdimi trenerių ir suaugusių
žmonių pasakymai apie vaikus: „Vaikai nebe tie.“ „Mūsų
laikais buvo kitaip.“ „Kompiuteriai gadina vaikus. Vaikai
nesupranta, ką aiškinu...“ Tiesa ta, kad vaikai kitokie,
buvo kitaip, kompiuteriai tapo neatsiejamu ir natūraliu
šių laikų atributu. Tačiau taip mąstančių suaugusių vaikai nesupranta.
Klausimas: ką mes, suaugę, padarėme, kad suprastume vaikus? Ar vaikas privalo suvokti suaugusių poreikius ir norus, ar suaugęs, turėdamas daugiau patirties
ir emocinės brandos, turėtų įsigilinti į vaiko poreikius ir
jo aplinką? Tad „Kitas požiūris“ ir kviečia mus įsigilinti į
pasikeitusią, naują aplinką. Į pasikeitusių vaikų pasaulį.
Visas kursas ir LFF C licencijos mokymai paremti trimis
esminiais principais:
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• Mes pirmiausia ugdome vaikus, kurie žaidžia futbolą,
ir tik vėliau – futbolininkus
• Vaikų futbolo užsiėmimuose esminiai yra trys elementai: psichologija, pedagogika ir futbolo, kaip žaidimo, suvokimas
• Mokymai skirti trims svarbiausioms suaugusiųjų grupėms, kurios užima daugiausia vietos vaiko gyvenime: tėvai, pedagogai, treneriai-mokytojai
Toks požiūris skatina kitaip pažvelgti į vaiką ir jo ugdymo procesą, o dar svarbiau – diskusijose ieškoti sąlyčio taškų tarp tėvų, pedagogų ir trenerių-mokytojų.
Bendro požiūrio atradimas ir bendrų tikslų siekimas
gerokai palengvins darbą ir vaikams taps paprasčiau
orientuotis vertybiniuose suaugusių kriterijuose.
„Kitas požiūris“ sulaukė UEFA ir FIFA pritarimo dėl naujo požiūrio į mokymą. Puikiai programa buvo įvertinta
ir Ugdymo plėtotės centro (UPC) specialistų. Džiugina,
kad autoritetingi švietimo ekspertai ją vertina, kaip
naujo požiūrio formuotoją apskritai visoje Lietuvos neformaliojo ugdymo plotmėje. Tai naujas žingsnis, kuris
sporto bendruomenėje padės keisti komandinių sporto šakų specialistų požiūrį į 6-10 metų vaikų ugdymo
procesą.
Pastaruoju metu pagal „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ programą įrengta ir naudojama bent 30 aikštelių
darželiuose visoje Lietuvoje ir bus įrengta dar daugiau,
nes labai greitai išdalintos visos 100 programoje numatytų aikštelių. Tačiau naujoje strategijoje numatytas
šio projekto tęstinumas.
Šis projektas, be abejonės, yra reikalingas ir turintis
ateitį, nes atveria naujas bendradarbiavimo su kaimyniniais darželiais perspektyvas, aplinkinės bendruomenės įtraukimą ir futbolo užsiėmimų galimybes. Su
tuo glaudžiai siejasi ir LFF C licencija, nes norime, kad
vaikams futbolo užsiėmimus vestų tinkamai pasirengę
suaugę.

PROJEKTO „KITAS POŽIŪRIS“ POPULIARUMAS
Vyrai

Moterys

Iš viso

Užsiregistravę

320

92

412

Pilnai išklausę kursą „Kitas požiūris“

87

38

125

Minimalūs planai: iki 2020 m. LFF C licencijų skaičius

300

200

500

2016

2016

Iš viso

Komandos

347

445

412

Žaidėjos

2 800

3 500

125

Savivaldybės

50

54

500

Ugdymo įstaigos

180

200

PROJEKTAI IR VEIKLA

REZULTATAI IR NAUJOVĖS

• Ilgalaikė LFF vaikų masinio užimtumo programa „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ (SVIS):
• Vaikų globos namų ir šeimynų turnyras „Pažink
pasaulį futbolo aikštėje” (2016 m. - 28 komandos
iš 16 įstaigų ir šeimynų; 2017 – 29 komandos iš
20 įstaigų ir šeimynų);
• Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės „Golas!”;
(2016 m. – 852 komandos)
• Lietuvos mokyklų merginų futsalo žaidynės „La
dyGolas“ (2016 m. – 347 komandos, 2017 m. –
445 komandos)
• Projektas ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms
„Futboliukas” kartu su „Goethe“ institutu;
(2016/17 m. – 24 darželiai)
• „UEFA Grassroots Day. Švęskime futbolą!” – ma
sinio futbolo dienos;
• Iniciatyva „Futbolas visiems“. Futbolo projektai su
neįgaliųjų ir socialinės atskirties grupes atstovaujančiomis organizacijomis;
• Europos specialiųjų mokyklų futbolo žaidynės „Special olympics. Baltic cup 2016”
• Edukacinis konkursas 3:0/4:0 vokiečių kalbos naudai
(2016 m. – 38 komandos, 2017 m. – 40 komandų)
• Žiemos festivalis „Futboliuko Kalėdos“ (Vilniuje, Kaune, Utenoje)
• Merginų festivalis „Live Your Goals/Įgyvendink savo
svajones“ (2016 m. – 6 miestai)
• Futbolotreniruotės.lt svetainė (paieška vaikų futbolo
treniruotėms, nuotolinių mokymų platforma)
• Lietuvos benamių futbolo čempionatas (kartu su
laisvalaikio praleidimo klubu „Liberna“)
• Lietuvos senjorų (50+) pirmenybės (2016 m. – 14 komandų, 2017 m. – 14);
• Lietuvos veteranų (35+) futbolo pirmenybės (2016
m. – 15 komandų, 2017 – 13);
• Metodinė parama švietimo ir ugdymo įstaigoms.
• „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ fondas (2016-2017
m. per 6 etapus 580 pareiškėjų skirta 167 tūkst. eurų
vertės parama – 3597 kamuoliai ir 478 vartai).
• LFF Paramos futbolui fondas (2016-2017 m. per 4
etapus 237 pareiškėjams paskirta 80 tūkst. eurų vertės parama)

• Naujas LFF kursas „Kitas požiūris“ (nuotoliniai 10 val.
mokymai - užsiregistravę 412 klausytojų), išaugę į
LFF C licencijos mokymus (64 val. nuotolinių ir kontaktinių mokymų).
• E-mokymų ir futbolo treniruočių paieškos sistema
norintiems pradėti žaisti arba ugdyti vaikus – www.
futbolotreniruotes.lt
• Daugiau nei 400 bendrojo lavinimo mokyklų ir 200
ikimokyklinio ugdymų įstaigų aprūpinti inventoriumi
• „Smagaus futbolo“ koncepcija paremti praktiniai ir
teoriniai užsiėmimai (16 val.) pedagogams
• Tarptautinė Specialiosios olimpiados (SO) futbolo
šventė įvertinta puikiai, kaip „aukščiausios kokybės
turnyras“.
• Dieninė stovykla „Pažink su futbolu“ 6-10 ir 11-13
metų vaikams
• 2017 m. startavo „Pradinukų lyga“ (įžanginiame sezone – 72 komandos, 1300 žaidėjų).

MASINIS FUTBOLAS

„LADYGOLAS“ ŽAIDYNIŲ POPULIARUMAS:

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• LFF D trenerių-organizatorių mokymai
• Naujų bendrų projektų su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
(RIUKKPA) įgyvendinimas ir vystymas
• Masinio futbolo asociacijos tapimas klubus ir skėtines organizacijas vienijančia struktūra, kuri atstovautų ir veiklą vykdytų ne tik futbolo bendruomenėje, bet ir neformaliojo švietimo sferoje.
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MOTERŲ
FUTBOLAS

• U-19, U-17, U-15 rinktinių triumfas Baltijos taurės varžybose
• Lietuvos moterų I lygoje – gausiausias komandų skaičius (15)
• Futbolo akademijos grupės Vilniuje atidarymas, atsinaujinimas rinktinių trenerių štabuose
• Mergaičių futsalo žaidynėse „LadyGolas“ – net 445 komandos
• Pasirengimas Europos WU17 2018 metų finaliniam etapui Lietuvoje
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Pagrindiniu moterų futbolo centru išlieka Šiauliai. Šio
miesto sporto gimnazijoje yra atskira merginų futbolo
grupė, kuriai sudarytos galimybės mokytis ir gyventi
kaip sportiniame internate. Talentingiausios gimnazijos žaidėjos atstovauja Lietuvos merginų, moterų rinktinėms bei Šiaulių „Gintra-Universitetas“ komandai.
Kauno moterų futbolo lygis pamažu pradėjo kilti, atsiranda didesnė konkurencija kovojant dėl A lygos
čempionių vardų. Pastebimai stiprėja Vilniaus miesto
ir Gargždų rajono moterų futbolas. Taip pat atsirado

naujų moterų futbolo taškų – Mažeikiai, Plungė, Telšiai,
Radviliškis, Biržai, Utena, kurių komandos dalyvavo
Lietuvos jaunučių žaidynių merginų futbolo varžybose. Kai kurios prisijungė ir prie moterų I lygos. Tačiau
apmaudu, jog visiškai susilpnėjo Akmenės moterų futbolas.
2016 m. pasikeitė moterų I lygos varžybų sistema.
Buvo atsisakyta 4 komandų turų vykdymo ir visos komandos žaidė regionuose po 2 rungtynes su kiekviena
to paties regiono komanda – išvykoje ir namuose.
Bene svarbiausias 2016 metų pokytis – atidaryta merginų futbolo akademijos grupė Vilniuje, Ozo gimnazijoje. Ten sukomplektuota merginų U-17 rinktinės grupė, kuri ruošiasi 2018 m. WU17 Europos čempionato
finalinėms varžyboms Lietuvoje. Ši rinktinė dalyvauja
ir 2017 metų A lygoje.
2017 metais didžiulis pokytis I lygos varžybose. Dalyvauja 15 komandų, o varžybos vykdomos trijuose regionuose: Pietų, Rytų ir Vakarų. Tikslas: didinti regionuose dalyvaujančių komandų skaičių.
Didžiausiais sportiniais pasiekimais galima įvardinti tai,
kad Lietuvos U-19, U-17, U-15 merginų rinktinės iškovojo Baltijos šalių nugalėtojų taures.
Svarbiausias uždavinys buvo ir toliau išlieka formuoti
sąmoningą visuomenės požiūrį į moterų futbolą, panaudojant šią sporto šaką kaip kūno kultūros, sveikatingumo stiprinimo priemonę.

ANDRIUS MARTINAITIS, LIETUVOS
MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJOS
(LMFA) PROJEKTŲ VADOVAS

MOTERŲ FUTBOLAS

VYTAUTAS TUTLYS, LIETUVOS
MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJOS
(LMFA) VICEPREZIDENTAS:

WU-15 ir WU-17 rinktines patikėta treniruoti jauniems
treneriams – K.Vaičiulaitytei, K.Kulbytei, Ievai Melanijai Kibirkštis, vartininkų treneriui M.Tamulioniui (vėliau
buvo pakviestas ir į U21 vaikinų rinktinę). Išplėstiniame
sąraše – T.Veržbickaja, L.Kaselytė.
Rinktinės trenerių atnaujinimas lėmė visiškai kitą žaidėjų motyvaciją, išryškino komandose asmenybes. Per
tuos kelis mėnesius pasiekta daug žaidėjų mentaliteto
plotmėje. Apskritai moterų futbole vyksta kartų kaita,
kuris skatina mergaites, ypač jų tėvus, pamilti futbolą
bei tikėti moterų futbolo ateitimi.
Pasiruošimas WU-17 Europos čempionatui – vienas
pagrindinių akcentų. Visa informacija apie procesus
ruošiantis skaitmenizuota, į pagalbą merginų rinktinės
pasiruošimui ir naujų trenerių edukavimui buvo paskirtas UEFA ekspertas iš FC „Basel“ klubo.
Turime ir gerų iniciatyvų pavyzdžių. Vienas jų – Klaipėdoje. Po FIFA moterų administratorių kursų, vykusių
2016 m. lapkritį, futbolo entuziastė Lina Kaselytė ėmėsi veiksmų Klaipėdos merginų futbolo gerovės gerinime. Šiandien turime L. Kaselytės ir vyrų futbolo klubo
„Atlantas“ bendrą merginų projektą, kuris veikia FK
„Atlanto“ vardu, ši komanda dalyvauja I lygoje.
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RINKTINĖS
• Nacionalinė rinktinė pasaulio čempionato atrankos
preliminariajame etape – 3 vieta grupėje (varžovės:
Izraelis, Moldova, Andora)
• WU-19 (g. 1998-99 m.) rinktinė Europos čempionato
atrankos etape – 4 vieta grupėje (varžovės: Baltarusija, Austrija, Belgija)
• WU-17 (g. 2000-2001 m.) rinktinė Europos čempionato atrankos etape – 4 vieta grupėje (varžovės: Anglija, Rusija, Slovėnija)

VARŽYBOS IR PROJEKTAI
• Moterų A lyga (2016 m. ir 2017 m. – po 6 komandas)
• Moterų I lyga (2016 m. – 8 komandos, 2017 m. – 15
komandų)
• Moterų uždarų patalpų 10x10 ir Futsal varžybų 5x5
čempionatai (6 ir 10 komandų)

MOTERŲ FUTBOLAS

• Mergaičių futbolo čempionatai (5x5 ir 7x7) keturiose amžiaus grupėse (gim. 1999-2000, 2001-2002,
2003-2004, 2005-2006 m. ir jaunesnių) (41 komanda)

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI

• Jaunučių (2001-2002 m. gim.) sporto žaidynių futbolo varžybos (16 komandų)

• Pasiruošimas 2018 m. UEFA merginų U-17 finaliniam
turnyrui Lietuvoje
• WU-15 talenčių grupės rengimas

• Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mergaičių (gimusių 2002 m. ir jaunesnių) mažojo futbolo
varžybos (800 moksleivių)

• Talentingų moterų futbolo teisėjų ir trenerių ugdymo
plano tęstinumas

• „Moterys už futbolą“ (masinio futbolo renginiai, kursai, parama klubams)

• WU-19 dalyvavimas Europos čempionato atrankos
varžybose

• Futbolo festivaliai „Įgyvendink savo svajones („Live
your goals“)

• Baltijos taurės varžybos

• Tarpmokyklinės merginų Futsal žaidynės „Ladygolas“ (2016 m. – 347 komandos, 2017 m. – 445 komandos

• Tarpmokyklinių mergaičių futsalo žaidynių „LadyGolas“ tęstinumas
• „Įgyvendink savo svajones“ projekto tęstinumas ir
plėtra
• Moterų futbolo A ir I lygų varžybų stiprinimas ir įvaizdžio kūrimas
• WU-11, WU-13, WU-15 Elitinių merginų lygų startas
(iki 2019 m. gruodžio)
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FUTSAL (SALĖS)
IR PAPLŪDIMIO
FUTBOLAS

• Paraiška Pasaulio Futsal čempionatui
• Aukšto lygio Europos čempionato atrankos turnyro
organizacija
• Stipraus Futsal klubo kūrimasis
• Paplūdimio futbolo arena ir žiemos pirmenybės Vilniuje
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SERGEJUS SLYVA, LIETUVOS
SALĖS FUTBOLO ASOCIACIJOS
VICEPREZIDENTAS:

FUTSAL IR PAPLŪDIMIO FUTBOLAS

Salės futbolui metai buvo ypatingi. Pirmą kartą Europos čempionato atranką Lietuvos rinktinė žaidė Vilniuje, vienoje didžiausių Lietuvos arenų. Rezultatais, ko
gero, nenustebinome, bet kovėmės garbingai ir pats
renginys visiems paliko gerų įspūdžių. Buvo netgi sumuštas Europos pirmojo etapo lankomumo rekordas.
Rungtynes su Prancūzija „Siemens“ arenoje stebėjo
virš 4 tūkst. žmonių – UEFA užfiksavo tai kaip pirmojo
etapo rekordą.
Džiaugiuosi, jog su rinktine dirba Kęstutis Rudžionis,
kurio atliekamas darbas rengiantis rungtynėms, analizuojant varžovus ir vadovaujant komandai yra puikus. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų rinktinėje žaidžia ne
profesionalūs žaidėjai. Tai žaidėjai, kurie turi darbus ir
susirenka tiesiog į stovyklas, kad atstovautų Lietuvai.
Turint omenyje, kokį žaidimą matėme atrankoje, vyrus
galime tik pagirti. Tai didžiulis ir trenerio nuopelnas.
Rinktinėje atsirado daugiau jaunimo, prisijungė studentai. Būdamas 18-19 metų žaidėjas gali suprasti, ar
turės ką veikti didžiajame futbole. Nors, žinoma, vis
dar tėra vienetai, kurie žaidžia tik salės futbolą.
Pateikėme paraišką surengti 2020 m. Futsal pasaulio
čempionatą. FIFA organizatorių turėjo paskelbti sausio
mėnesį, bet vis atidėlioja. Priežasčių nenurodo, bet
dabar žadama, jog paskelbta bus spalio mėnesį. Mes
tikrai esame vieni iš favoritų, nes esame vienintelė Europos šalis, kuri pateikė paraišką. Buvome pirmieji, kurie gavome Vyriausybinę garantiją, ko reikalauja FIFA.

Po ilgos pertraukos pernai paplūdimio futbolo rinktinė
vėl sudalyvavo pasaulio čempionato atrankoje. Rezultatų nepavyko parodyti, bet pats faktas, jog dalyvavome jau yra teigiamas postūmis. Pastaruoju metu buvo
paskelbtas konkursas į rinktinės trenerio poziciją. Reikia tikėtis, jog mažais žingsniais rinktinė galės judėti
pirmyn.

FUTSAL RINKTINĖ
• Baltijos Futsal taurė Latvijoje (2 vieta)
• Varžovai: Estija (1:1), Latvija (2:4)
• UEFA Futsal EURO 2018 I atrankos etapas Lietuvoje,
Vilniuje (2 vieta)
• F grupė: Prancūzija (1:3), Andora (5:1)

VARŽYBOS
• Futsal A lygos čempionatas (2016-17 m. – 9 komandos)
• Futsal taurės varžybos (2016-17 m. – 32 komandos)
• Futsal I lygos pirmenybės (2016-17 m. – 20 komandų)
• Paplūdimio futbolo čempionatas (2016 m. – 7 komandos)
• Žiemos paplūdimio futbolo pirmenybės (2016-17 m.
– 8 komandos)

Gauti teisę organizuoti čempionatą būtų didžiulis
mūsų darbo įvertinimas. Po Europos čempionato atrankos aukšti UEFA delegatai labai gerai įvertino mūsų
organizuotumą ir parašė teigiamus atsiliepimus. Žinau,
kad UEFA labai norėtų, jog pasaulio čempionatas vyktų
Lietuvoje ir turime visokeriopą jų palaikymą.
Kalbant apie klubinį futbolą, seniai nebeturėjome tokios stiprios komandos, koks 2016-17 metų sezone
buvo Kauno „Vytis“. Klubas daug investavo, atsivežė
legionierių. Sveikintina, kad atsiranda entuziastų, kurie
nutaria tai daryti Futsale. Tai įnešė naujų spalvų į mūsų
salės čempionatą, ženkliai išaugo susidomėjimas.
Buvo „Vyčio“ rungtynių, kurias stebėjo ir per tūkstantį
žiūrovų. Turėjome ir gražų akiai taurės finalą Jonavoje,
kur šeimininkai „Vikingai“ atkakliai priešinosi „Vyčiui“.
Tapęs Lietuvos čempionu „Vytis“ žais atrankoje į UEFA
Futsal Čempionų lygą – taip dabar vadinsis buvusi
UEFA Futsal taurė. Klubas turi ambicijas patekti į kitą
etapą. Rinktinė žais tik Baltijos taurės varžybose, kurios
vyks gruodžio mėnesį.
Naujienų turime ir paplūdimio futbole. Vilniuje įsikūrus
Smėlio arenai entuziastų iniciatyva buvo pirmą kartą
surengtos Žiemos paplūdimio pirmenybės. Tokios arenos ir vietos labai reikėjo, nes buvome prisirišę prie
žaidimo Palangoje ir daugelį tai atbaidydavo dėl važinėjimo kaštų. Dabar galima bus vykdyti Vilniaus pirme-
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nybes ar surengti Lietuvos čempionato etapą. Mano
svajonė - kad čempionato turai keliautų per Lietuvą.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Futsal A lygos čempionato patrauklumo stiprinimas
• Metodinė medžiaga ir kursai Futsal treneriams
• Turnyrai ir varžybos studentams
• Futsalo populiarinimas tarp merginų
• Paplūdimio futbolo varžybos regionuose

PRIEŠ NESĄŽININGĄ
ŽAIDIMĄ

• LFF iniciatyva priimtas baudžiamojo kodekso papildymas
• Ženkliai sumažėjęs įspėjimų skaičius
• Nuolatinių prevencinių priemonių vykdymas
• Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio partneriais
• Futbolininkų, trenerių, teisėjų ir klubų atstovų mokymai

GERCHARDAS DUNAUSKAS, LFF
SĄŽININGO ŽAIDIMO PAREIGŪNAS:
Ryškiausias praėjusių metų pasiekimas – po Lietuvos
futbolo federacijos iniciatyva pradėto ir ne vienerius
metus trukusio proceso Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė įstatymų pataisas kriminalizuojant manipuliavimą rezultatais sporte.
Tiriamąja kryptimi LFF Tyrimų komitetas per 2016 metus atliko 4 tyrimus – visus baigė ir medžiagą perdavė
LFF Drausmės komitetui. Padėtis sąžiningo žaidimo
atžvilgiu šalies futbole ženkliai pagerėjo. Per metus
buvo gauti tik 4 įspėjamieji raportai - palyginimui 2015
metais jų gautas net 21. Lietuvos kriminalinės policijos
biure taip pat tęsiamas plataus masto ikiteisminis tyrimas (aprėpiantis ne tik futbolą) dėl sutartų rungtynių.
Kovodama su nesąžiningu žaidimu LFF taiko virtinę
prevencinių priemonių: komandų, žaidėjų ir dalininkų
patikra prieš jų registraciją čempionatui, įvedėme privalomą „namų“ rungtynių filmavimą LFF Pirmoje lygoje ir sankcijas už to nesilaikymą, prevencines akcijas
prieš įtartinas rungtynes (esant reikalingumui – jų atidėjimą, stabdymą ir nutraukimą) ir pan. Vyksta nuolatinis rungtynių stebėjimas LFF A ir Pirmoje lygose, veikia
rungtynių vaizdo analizės ekspertų grupė bei anoniminis pasitikėjimo telefonas ir el. paštas.
Bendradarbiaujame su Kriminaliniu tyrimų biuru, Vilniaus ONTT, Teisingumo ministerija, LR Seimo Jaunimo
ir sporto komisija, Lošimų priežiūros tarnyba, Generaline prokuratūra, KKSD, UEFA ir lažybų stebėsenos
bendrove „Sportradar“, BETFAIR (atliekama rungtynių
stebėsena jų sistemoje), su kitų šalių sąžiningo žaidimo pareigūnais. Vyko Tarptautinė Sąžiningo žaidimo
konferencija su UEFA, Latvijos, Estijos ir Lietuvos pareigūnais.
LFTA rungtynių inspektoriai ruošia sąžiningo žaidimo
ataskaitas (A ir I lygose), rengia mokymus A ir I lygos
klubams, teisėjams bei rungtynių inspektoriams, taip
pat specialius mokymus tarptautinių atrankinių turnyrų metu bei jaunųjų futbolininkų, elektroninius futbolininkų ir klubų atstovų mokymus.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Sąžiningo žaidimo kontrolės skyriaus sukūrimas
• Sukčiavimo plitimo užkardymas
• Neteisėtos veiklos kontrolės stiprinimas
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TEISĖJAI
• Lietuvių debiutas UEFA Čempionų lygoje
• Sėkmingas naujų taisyklių taikymas A ir I lygos varžybose
• Jaunų perspektyvių arbitrų iškilimas
• Mažas nusiskundimų A ir I lygos arbitrų darbu skaičius
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GERCAS ŽAKAS, LIETUVOS
FUTBOLO TEISĖJŲ ASOCIACIJOS
VICEPREZIDENTAS:
Teisėjų darbą vertiname teigiamai. Jei kitose šalyse –
Rusijoje, Italijoje, Prancūzijoje ar netgi Anglijoje – vos
ne kas savaitę kyla triukšmas ar skandalai dėl teisėjų
darbo, tai Lietuvoje per pastaruosius metus nebuvo
nė vieno rezonansinio įvykio, konflikto. Aišku, teisėjų
darbe buvo, yra ir bus klaidų, bet labai mažai pasitaikė
tokių, kurios nulemtų rungtynių baigtį.
Tai lėmė didelis įdirbis prieš sezoną. Vykome į stovyklą
Turkijoje, kur mūsų teisėjai gavo galimybę švilpti aukšto lygio komandoms. Filmavome, analizavome, aptarinėjome, taip pat atlikome fizinio pasirengimo treniruotes. Tai tik vienas iš daugelio seminarų, mokymų,
kuriuose teisėjai nuolat dalyvauja. Pagal UEFA nurodymus teisėjai laiko teorijos egzaminus ir fizinius testus,
kurie pastaruoju metu dar labiau sugriežtėjo.
Vyksta intensyvus darbas rengiantis rungtynėms bei
analizuojant klaidas, ir tai duoda vaisių. Iš A lygos sulaukėme neblogo įvertinimo. Pirmoje lygoje, savaime
suprantama, dažniausiai dirba žemesnės kategorijos,
jaunesni teisėjai, bet irgi rimtų nusiskundimų neturime. Geru teisėju iškart netampama, o patirčiai kaupti
Pirma lyga yra puiki dirva.

TARPTAUTINĖJE ARENOJE
• 2016 metų gruodžio 7 dieną Gediminas Mažeika debiutavo UEFA Čempionų lygos grupių etapo
rungtynėse, kuriose susitiko Leverkuzeno „Bayer“ ir
„Monaco“ (asistentai Vytautas Šimkus ir Vytenis Kazlauskas, padėjėjai Sergejus Slyva ir Donatas Rumšas,
rezervinis arbitras Dovydas Sužiedėlis).
• G.Mažeika su brigada 2016 metais taip pat teisėjavo
penkiose UEFA Europos lygos rungtynėse, 2017-aisiais – dvejose, įskaitant susitikimą „Old Trafford“
stadione tarp „Manchester United“ ir „Rostov“.
• Paplūdimio futbolo arbitras Laurynas Aržuolaitis teisėjavo atrankinėms Europos ir pasaulio čempionato
rungtynėms, Vitalijus Gomolko - Europos paplūdimio futbolo finaliniame turnyre Sicilijoje.
• LFTA inspektorius Paulius Malžinskas pirmą kartą
buvo paskirtas UEFA Čempionų lygos rungtynių inspektoriumi („Ludogorets“ – „Basel“).

Kitas dalykas – LFTA įdirbis. Manau, pagrindą G.Mažeikos karjerai padėjo darbas, kurį nuveikė LFTA. Mes darome viską, kad paruoštume aukšto lygio teisėjus. Be
abejo, prisidėjo ir UEFA, kviesdama į savo seminarus.
Be to, reikia pabrėžti ne tik G.Mažeikos, bet visos jo brigados pasiekimą.
Atsiranda jaunų arbitrų. Manome, jog turime du labai
perspektyvius jaunus teisėjus. Tai palangiškis Donatas
Rumšas ir šiaulietis Manfredas Lukjančukas, kurie gavo
pasireikšti UEFA jaunimo čempionatuose.
Reikia pažymėti, kad praėjusiais metais, kaip niekad
daug buvo pasikeitimų taisyklėse. Pavyzdžiui, paskutinės vilties pražangos traktavimas ir daugybė kitų dalykų. Viską reikėjo perprasti, ir tai buvo rimtas iššūkis,
su kuriuo, mūsų teisėjams, manau, pavyko susitvarkyti
puikiai. Nuo liepos mėnesio vėl bus pakeitimų, tad darbo tikrai netrūksta.

TEISĖJAI

Vienas svarbiausių akcentų – Gedimino Mažeikos ir jo
kolegų debiutas UEFA Čempionų lygoje. Šis pasiekimas susideda iš dviejų dalykų. Svarbiausia – pats teisėjas turi išsikelti sau tikslą, apsibrėžti, ko nori iš karjeros. Teisėjas pats sau turi kelti aukščiausius tikslus, ir
G.Mažeika tai daro. Jo darbštumas, atkaklumas daug
lėmė. Be to, aukšto lygio teisėjas turi būti charizmatiškas. Gali penki teisėjai švilpti vienodai, bet prasimuša
tik charizmatiškiausi. Dėl to iškart buvo galima prognozuoti, kad G.Mažeika bus aukšto lygio arbitras.

SEMINARAI, KURSAI, NUVEIKTI
DARBAI
• Pirmą kartą Lietuvoje surengti RAP („Refereeing Assistance Programme“) kursai, skirti supažindinti su
UEFA naujovėmis ir paskutinėmis rekomendacijomis.
• Organizuoti seminarai, kuriuos vedė UEFA instruktorius Leonidas Kalošinas (Rusija), FIFA lektoriai Marisa
Villa (Ispanija) bei Nikolajus Levnikovas (Rusija).
• Paruoštos naujausios futbolo taisyklės lietuvių kalba.
• LFTA ir visi jos nariai prisijungė prie akcijos „Futbolas
be keiksmažodžių“, kurios tikslas atkreipti ypatingą
dėmesį į vaikų ir jaunių futbolo kultūrą visose amžiaus grupėse.
• Pratęstas bendradarbiavimas su Šiaurės Airijos futbolo teisėjų korpusu – šios šalies arbitrai teisėjavo
kelioms A lygos rungtynėms.
• Įgyvendinta LFTA naujovė – B lygio seminarai pradėti
rengti regioniniu principu.
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TECHNINIS
VYSTYMAS

• Nauja UEFA PRO Licencijos trenerių laida
• Seminarai su užsienio specialistais iš Anglijos, Danijos
• „Mokymo paremto realybe“ konceptas
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Futbolo techninio vystymo asociacija (FTVA) organizuoja ir vykdo kursus bei seminarus treneriams, bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, rengia ir kaupia
mokslinę-metodinę medžiagą jaunųjų futbolininkų rengimo klausimais, vaizdinę medžiagą futbolo tematika,
teikia metodines rekomendacijas treneriams, futbolo
akademijoms ir mokykloms. Bendradarbiaujant su Lietuvos sporto universitetu (LSU) tiriami futbolininkai,
skaitomos paskaitos trenerių licencijavimo kursuose.
UEFA PRO licencijos trenerių kursus iki praėjusių metų
pabaigos lankė treneriai, dirbantys A lygos klubuose,
treniruojantys Elitinės jaunimo lygos komandas, bei
treneriai, priklausantys nacionalinės rinktinės trenerių
štabui. Šiuo metu dėl tinkamo kontingento trenerių
trūkumo nauji UEFA PRO kursai nėra pradėti vykdyti.
UEFA A licencijos trenerių kursus lanko A lygos klubų treneriai-asistentai bei LFF I-os lygos vyriausieji
treneriai, taip pat specialistai, treniruojantys Elitinės
jaunimo lygos komandas. B licencijos kursus lanko
treneriai, kurie aktyviai dalyvauja jaunųjų futbolininkų
ugdymo procese.

KURSAI TRENERIŲ LICENCIJOMS
ĮGYTI
• UEFA PRO licencijos trenerių kursai (nuo 2015 sausio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 9 d. baigė – 11 (iš 15).
Kursų metu keliauta į užsienį: Ryga, Latvija (2016 02
01 – 2016 02 05) ir Nijonas, Šveicarija (2016 05 02
– 2016 05 05).
• UEFA A licencijos trenerių kursus (2015 balandžio 30
d. – 2016 birželio 30 d.) baigė 19 (iš 24). Naujiems
kursams iki 2018 metų birželio 30 dienos atrinktas
21 studentas (iš 42). Numatomas bendras programos
valandų skaičius – 296.
• UEFA B licencijos trenerių kursus (2016 kovo 31 d. –
2016 gruodžio 3 d.) baigė 25 (iš 27). Nauji B licencijos kursai truks iki 2017 metų gruodžio 20 dienos,
atrinkta 33 studentai (iš 73). Numatomas bendras
programos valandų skaičius – 230.

Bendradarbiaujant su UEFA vykdyti trenerių mokymo
kursai pagal „Reality Based Learning“ (liet. „Mokymas
paremtas realybe“) principą. Gegužę LFF lankėsi UEFA
ekspertas-specialistas, kuris surengė pirmuosius mini
seminarus pagal RBL principus. Taip pat planuojama
organizuoti mentorių mokymus, kuriuos ves UEFA specialistas.
Pagrindiniu FTVA veiklos tikslu ir toliau išliks futbolo
srities specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Ypatingas
dėmesys – trenerių profesinės veiklos tobulinimui. Siekiame, jog pateikta mokymo metodika motyvuotų studentus kuo giliau įsisavinti žinias, gautas UEFA kursų
metu, ir produktyviau pritaikyti praktikoje. Planuojame
rengti visuotinę trenerių dieną, kurios metu būtų dalinamasi metodine ir kita informatyvia medžiaga bei
būtų pritraukta kviestinių svečių su tarptautine patirtimi.

SEMINARAI, PASKAITOS, KITI
KURSAI

TECHNINIS VYSTYMAS

ŠARŪNAS BIČIUŠAS, FTVA
DIREKTORIUS:

• FIFA Jaunimo trenerių kursai (2016 05 30 – 2016 06
03, 32 dalyviai);
• FIFA Moterų trenerių kursai (2016 06 27 – 2016 07 01,
31 dalyvis);
• FIFA Futsal trenerių kursai (2016 11 02 – 2016 11 06,
30 dalyvių);
• „Žaidimų rodiklių vertė“ (2017 01 18, 95 dalyviai) –
Chris Barnes (Didžioji Britanija), Aurelijus Skarbalius
(„Brondby“ (Danija), Antanas Skarbalius (LSU dėstytojas, „ACME-Žalgiris“);
• „Jaunųjų futbolininkų ugdymo strategija“ (2017 03
01, 83 dalyviai) – Marius Babravičius (Nacionalinės
futbolo rinktinės analitikas), Peras Rudas (HB „Koge“
(Danija) sporto direktorius), Raimondas Statkevičius
(LFF Techninis direktorius), Valdas Urbonas (Nacionalinės futbolo akademijos direktorius), Caritas Falchas (Lietuvos U-21 rinktinės vyr. treneris), Aurelijus
Skarbalius („Brondby“ IF U-19 treneris);
• UEFA FUTSAL instruktorių kursai Moldovoje (2016 04
25 – 2016 04 29)
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LFF KOMPLEKSAI
IR PADALINIAI

LIETUVOS FUTBOLO
FEDERACIJOS
STADIONAS (VILNIUJE)
RENGINIAI 2016 M. SAUSĮ - 2017 M.
GEGUŽĘ
• Lietuvos A lygos ir LFF taurės dalyvių rungtynės ir
treniruotės: “Žalgiris” ir “Trakai” (viso 41 rungtynės)

LFF TECHNINIS
CENTRAS IR
NACIONALINĖ FUTBOLO
AKADEMIJA (KAUNE)
RENGINIAI 2016 M. VASARĮ - 2017 M.
GEGUŽĘ
• Lietuvos A lygos ir LFF taurės dalyvių rungtynės ir
treniruotės: „Stumbras“ ir „Kauno Žalgiris“ (viso 24 A
lygos rungtynės, 72 treniruotės)
• LFF Pirmos lygos pirmenybių dalyvių rungtynės: FBK
„Kaunas“, „Hegelmann Litauen“, „Stumbras B“ ir kt.
(24 rungtynės)
• II lygos pirmenybių dalyvių rungtynės (12)
• Elitinės jaunių lygos rungtynės: NFA ir kt. (42)
• Lietuvos mėgėjų futbolo lygos varžybos (12)
• Veteranų rungtynės (8)
• Parodos ir kiti renginiai (3)
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• LFF Pirmos lygos pirmenybių dalyvių rungtynės ir
treniruotės: Vytis, “Žalgiris” B, “Trakai-B” (viso 48
rungtynės)
• SFL pirmenybių rungtynės: “Prelegentai“ AFK ir kt.
komandos (viso 30)
• Elitinės jaunių lygos rungtynės (apie 17)
• UEFA Čempionų lygos ir Europos lygos atrankos
rungtynės: “Žalgiris” ir “Trakai” (2 rungtynės)
• FIFA Pasaulio futbolo čempionato moterų atrankos
turnyro pirmasis etapas
• Tarptautinis WU-18 merginų Development turnyras
• Jaunių rinktinių kontrolinės rungtynės
• Jaunių komandų turnyrai
• Mėgėjų komandų turnyrai

LFF SPORTO MEDICINOS
CENTRAS (KAUNE)
VEIKLA
• LFF Rinktinių, NFA auklėtinių, teisėjų, kitų futbolo
bendruomenės sporto medicinos poreikių tenkinimas.
• Renginių, turnyrų medicininė priežiūra, aptarnavimas.
• Bendradarbiavimas su LSU – sąlygos kineziterapijos
studentams atlikti praktiką.
• Sutartis su Kauno teritorinėmis kasomis sporto gydytojo paslaugai.
• Sutartys su Kauno Respublikine ligonine dėl laboratorinių tyrimų, Kauno Klinikine ligonine dėl klinikinės
radiologijos tyrimų.

LFF KOMPLEKSAI IR PADALINIAI

MEDICINOS CENTRAS
LICENCIJUOTAS VALSTYBINĖS
AKREDITAVIMO SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS
PRIE LR SAM.
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INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA
IR PARAMOS
FONDAI

Pagal LFF projektą 2016 m. įrengtos naujos standartinių matmenų dirbtinės dangos aikštės:
• Jonavos miesto stadione (atsarginė aikštė – žaidžia
Jonavos „Lietava“ ir kitos klubo komandos)
• Plungės TVM stadione (žaidžia Plungės „Babrungo“
klubo komandos)

Pagal LFF projektą 2017 m. planuojama įrengti standartinių matmenų dirbtinės dangos aikštes:
• Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos stadione
• Alytaus „Dzūkijos“ pagrindinės mokyklos stadione
• Vilniaus „Ryto“ progimnazijos stadione
• Šiaulių futbolo akademijos (Gytarių) stadione
• Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadione
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FONDAS „UŽAUGINKIME RONALDO
LIETUVAI“
• Šeši paraiškų teikimo etapai - nuo 2016 m. vasario iki
2017 m. kovo mėn.
• 580 prašymų patenkinta
• Bendra paramos vertė: ~167 tūkst. eurų
• Dovanoti 478 universalūs vartai
• Gavėjai: ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradi
nės ir pagrindinės mokyklos, gimnazijos, pro
gimnazijos, licėjai, spec. ugdymo mokyklos ir
įstaigos, įvairios sporto organizacijos.
• Iš viso per 13 etapų – 392 tūkst. eurų vertės parama
1277 pareiškėjams (101 dirbtinės dangos aikštelės,
896 vartai ir 7795 kamuolių.

PARAMOS FUTBOLUI FONDAS
• 4 paraiškų teikimo etapai: nuo 2016 m. vasario iki
2017 vasario mėn.
• Patenkintos 236 paraiškos
• Bendra paramos vertė: ~75 tūkst. eurų
• Iš viso per 15 etapų – 215,9 tūkst. eurų vertės parama
616 pareiškėjams
• Parama futbolo inventoriumi, aprangomis, vartais,
tinklais, trenerių licencijos kursais, aikščių nuoma,
priežiūros įranga ir kt.

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR PARAMOS FONDAI

• Dovanoti 3597 kamuoliai

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Standartinių matmenų dirbtinės dangos aikščių įrengimas
• Paramos fondų tęstinumas
• 20 mini dirbtinės dangos aikštelių
• 120 mažų dirbtinės dangos aikštelių
• Nauji futbolo maniežai su pripučiama konstrukcija
• Konsultacijos dėl nacionalinių stadionų projektų
Kaune ir Vilniuje
• Konsultacijos dėl kitų stadionų atitikimo licencijavimo reikalavimams
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TARPTAUTINIAI
TURNYRAI

2016 M. LIETUVOJE ORGANIZUOTI
TARPTAUTINIAI TURNYRAI
• UEFA Futsal Cup 1-asis atrankos turnyras (Panevėžyje)
• UEFA Regions Cup 1-asis atrankos etapas (Kaune)
• Baltijos vyrų ir U-21 taurės turnyras (rungtynės su Estija, Klaipėdoje)
• UEFA Europos U-17 vaikinų čempionato atrankos turnyras (Kaune/Alytuje)
• UEFA Europos U-19 vaikinų čempionato atrankos turnyras (Marijampolėje/Alytuje)
• UEFA Europos WU-17 merginų čempionato atrankos
turnyras (Kaune/Marijampolėje)
• UEFA Ugdymo WU-18 merginų turnyras (Kaune)
• WU-17/WU-19 Baltijos taurės turnyras (Kaune/Jonavoje)

2017 M. LIETUVOJE ORGANIZUOTI
TARPTAUTINIAI TURNYRAI
• UEFA Futsal EURO čempionato rinktinių atrankos turnyras (Vilniuje)
• FIFA moterų atrankos į Pasaulio čempionatą 1-asis
atrankos etapas (Vilniuje/Kaune)
• UEFA Ugdymo WU-18 turnyras (Vilniuje)

NUMATOMOS TARPTAUTINĖS
VARŽYBOS 2017 METAIS
• UEFA Futsal Cup 1-asis atrankos turnyras (rugpjūčio
mėn.)
• Europos WU-17 merginų EČ2018 paruošiamasis turnyras (rugpjūčio mėn.)
• Europos WU-19 merginų čempionato atrankos turnyras (rugsėjo mėn).
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Lietuvos futbolo federacija
Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius
Tel.: (8 5) 2638741, Faks.: (8 5) 2638740
El. paštas: info@lff.lt
Interneto svetainė: www.lff.lt
Facebook: Lietuvos futbolas

