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Lietuvos futbolo federacijos varžybų
ir renginių skyriaus vadovas
Maksimas Bechterevas

Lietuvos masinio futbolo asociacijos
Prezidentas Sergejus Slyva

2019 METŲ LIETUVOS SENJORŲ (50 metų ir vyresni) MAŽOJO FUTBOLO PIRMENYBIŲ
N U O S T A T Ų PROJEKTAS
1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Populiarinti futbolo žaidimą Lietuvoje.
1.2. Skatinti bendruomenę aktyviai praleisti laisvalaikį.
1.3. Tai galimybė susitikti, rungtyniauti ir bendrauti vyresnio amžiaus futbolininkams, futbolo
veteranams, senjorams, futbolo megėjams.

2. Varžybų vykdymas ir vadovavimas
2.1. Pirmenybes inicijuoja Lietuvos futbolo federacija (LFF).
2.2. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) bei apskričių futbolo
federacijos (AFF).
2.3. Varžybų globėjas – Lietuvos futbolo federacijos Prezidentas Tomas Danilevičius.
3. Komandų ir dalyvių registracija
3.1. Komandų registracija vyksta nuo 2019 m. sausio 15 d. iki kovo 4 dienos. Dėl dalyvavimo ar
nedalyvavimo atitinkamose varžybose Komanda pateikia raštinį prašymą organizatoriams el.paštu.
Žaidėjų registracija – likus 5 dienoms iki pirmojo rato varžybų pradžios. Antrasis žaidėjų
registracijos periodas - po pirmojo rato paskutinių rungtynių iki antrojo rato likus ne daugiau nei 3 dienoms.
3.2. Klubas(komanda) privalo paraišką - originalą pristatyti į varžybų pirmąjį turą, o elektroninį variantą
atsiųsti likus 3 dienoms iki pirmojo varžybų rato pradžios (paraiškos pvz. bus išsiųstas el.paštu).
3.3. Paraiškoje leidžiama registruoti 25 dalyvius: 23 žaidėjus (dvidešimt trys), kurie gimę 1969 m. ir
vyresni, bei trenerį ir vadovą.
3.4. Jei dalyvių skaičius Komandoje nepakankamas - galima registruoti žaidėjus iš kitų regionų, vietovių.
3.5. Neesant paraiškoje gydytojo vizos, komandos dalyvis parašo raštą, kuriuo pažymi, jog už savo sveikatą
atsako pats dalyvis ir įvykus sveikatos sutrikimui, neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.
3.6. Varžybų metu dalyviai privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka ir pateikti teisėjui pareikalavus.
3.7 Žaidėjų apranga turi būti tvarkinga: vienuodos spalvos marškinėliai, vienuodos spalvos šortai,
vienuodos spalvos getros
3.8. Papildomos paraiškos žaidėjų registracijai pateikiamos iki antrojo rato pradžios varžybų vyr. teisėjui:
Sergejus Slyva tel.: 8 615 20 450, el.paštas: s.slyva@lff.lt
3.9. Starto mokestis – 120 EUR (vienas šimtas eurų) turi būti sumokėtas iki pirmo turo pradžios.
Starto mokestį reikia mokėti tik pavedimu. Sąskaita išrašoma vyr. teisėjui gavus komandų rekvizitus.
Mokėjimas atliekamas ne vėliau nei 7 dienos iki pirmojo varžybų rato pradžios, kitu atveju komandai nėra
leidžiama dalyvauti. Starto mokestis mokamas: Masinio futbolo asociacija a/s LT637180300000606744 AB
Šiaulių bankas Vilniaus filialas, banko kodas 71803, mokėjimo paskirtis: Lietuvos senjorų futbolo pirmenybių
starto mokestis.
4. Varžybų vykdymas
4.1. Varžybos vykdomos atskirais vienos dienos turais.

4.2. Varžybos vykdomos sudarant grupes ( pvz.: „A“ ir „B“) remiantis regioninių principu ar kt.
4.3. Grupėse žaidžiama dvejų ratų sistema. Į finalinį turą iškopia komandos grupėse užėmusios pirmąketvirtą vietas.
4.4. Vadovaujantis sportinio principo nuostatų ir siekiant pirmenybėse didesnio konkurencingumo tarp
komandų, “A“ ir “B“ pogrupiuose komandos užėmusios pirmą – ketvirtą vietas finaliniame ture
kovoja dėl pirmos-aštuntos vietų (A1-B4, A2-B3, B1-A4, B2-A3). Pralaimėjusios komandos kovoja
dėl „Masinio futbolo asociacijos taurės“ ir pirmenybių V-VIII vietų, laimėjusios - dėl I - IV vietų.
4.5. Apie finalinio turo reglamentą (rungtynių laiką ir kt.) komandos dalyvės bus informuotos likus vienam
mėnesiui iki finalinių varžybų.
4.6. Išlaidas susijusias su atvykimu į varžybas, apmoka siunčianti organizacija.
5. Reikalavimai aikštei
5.1. Apskritis (komanda) vykdanti turą turi užtikrinti:
a) Geros būklės, šių nuostatų reikalavimus atitinkančią futbolo aikštę.
b) Persirengimo kambarius dalyviams, patalpas organizatoriams ir rezultatų skelbimo skydą.
c) Teisėjavimą ir medicinos darbuotojo budėjimą visų varžybų metu.
6.

Žaidimo taisyklės
6.1. Rungtynių trukmė – 2x20 min., pertrauka – iki 10 min.
6.2. Rungtynės žaidžiamos 9x9 standartinių matmenų aikštės vienoje pusėje (arba manieže).
6.3. Vartai - 2x5 m
6.4. Baudiniai smūgiuojami nuo 9 m,
6.5. Baudos, užribio ir laisvo smūgio metu, varžovų komandos žaidėjai atitraukiami nuo kamuolio 5
metrų spinduliu.
6.6. Į užribį ar už vartų linijos išriedėjus kamuoliui, kamuolys į žaidimą įvedamas koja.
6.7. Žaidžiama be nuošalių. Žaidėjų keitimų skaičius neribojamas ir vykdomas tik savos komandos
pusėje.
6.8. Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiosios- 1 taškas, pralaimėjimas-0 taškų.
6.9. Finalinio turo varžybos vykdomos minuso sistema. Rungtynių trukmė
– 2x15 min.,
pertrauka – iki 10 min. Rungtynėms pasibaigus lygiomis – iškart mušami baudiniai (po 5
baudinius).

Drausminės nuobaudos
7.1. Visus sprendimus dėl žaidėjų diskvalifikacijų priima Lietuvos senjorų pirmenybių organizacinis
komitetas
7.2.
Drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis 2018 m. Lietuvos futbolo federacijos varžybų
Nuostatais ir Drausminėm taisyklėmis, išskyrus diskvalifikaciją vienerioms rungtynėms už 2, 4, 6 įspėjimą.
7.3
Už šiurkštų nusižengimą (teisėjo užpuolimą, muštynių sukėlimą ir pan.) žaidėjas gali būti
diskvalifikuotas visam varžybų laikotarpiui.
7.4.
Jei Komandoje rungtyniavo pirmenybių paraiškoje neregistruotas žaidėjas, vadovaujantis šiais
nuostatais (žr.3.p.), komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3 visuose vykusių turo varžybose.
7.5. Komandai neatvykus į varžybas įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3 ir skiriama bauda iki 200
Eur (dėl neatvykimo priežasčių komanda per tris paras privalo pateikti raštišką informaciją pirmenybių teisėjų
kolegijai).
7.6. Pasikartojus nusižengimams paminėtiems 7.3., 7.4. ir 7.5. punktuose,komanda gali būti šalinama iš
pirmenybių.
7.

8.

Nugalėtojo nustatymas
8.1. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose.
8.2. Dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės
tvarka):
a). tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius,
didesnis pergalių skaičius;
b). bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
c). didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
d). didesnis pergalių skaičius;
e). burtai.

Protestų padavimo tvarka
9.1. Komandos turi teisę pateikti protestą dėl Lietuvos senjorų pirmenybių organizacinio komiteto
sprendimo LFF Drausmės Komitetui, per 48 valandas nuo sprendimo paskelbimo.
Protesto mokestis 200 Eur.
9.2 Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo po rungtynių apie tai įspėti
aikštės teisėją ir varžovų komandą. Trumpi protesto motyvai įrašomi rungtynių protokole.
Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų.
9.3 Drausmines nuobaudas skirs Drausmės komitetas, vadovaudamasis LFF nuostatais.
9.

10.

Apdovanojimas
10.1. Turus organizuojančios komandos apdovanojamos kamuoliais (po 2 vnt.)
10.2. Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis ir medaliais .
10.3. Masinio futbolo asociacijos taurės laimėtojai apdovanojami taure.
10.4. Visos dalyvavusios komandos apdovanojamos diplomais.
10.5. Asmeniniais prizais bus apdovanojami varžybų vyriausias ir rezultatyviausias žaidėjai, geriausias
vartininkas ir komandų geriausi žaidėjai.

Teisėjų kolegija pasilieka sau teisę pirmenybių metu priimti nutarimus ir keisti varžybų tvarkaraštį.
Kontaktai:Sergejus Slyva tel.: 8 615 20 450, el.paštas: s.slyva@lff.lt
Adresas: LFF, Stadiono g. 2, LT-02106 Vilnius.
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S. Slyva

