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2019	metų	Lietuvos	regionų	komandų	pirmenybių		
NUOSTATAI	

	
	
	
	
	
											Bendrosios	pirmenybių	nuostatos	
	

1. Šie	 Nuostatai	 nustato	 2019	 metų	 sezono	 Lietuvos	 regionių	 komandų	 pirmenybių	
(toliau	–	Pirmenybių)	organizavimo	ir	vykdymo	tvarką,	o	taip	pat	reglamentuoja	kitus	
su	šių	pirmenybių	organizavimu	ir	vykdymu	susijusius	klausimus.	

2. Pirmenybes	organizuoja	 ir	vykdo	Lietuvos	vaikų	 ir	 jaunių	futbolo	asociacija	(toliau	–	
LVJFA).	

3. Šie	Pirmenybių	nuostatai	 įsigalioja	 juos	patvirtinus	LVJFA	valdybai	 ir	galioja	 iki	2019	
metų	pabaigos.	

	
	
Varžybų	tikslai	ir	uždaviniai	

	
4. Populiarinti	 futbolą	 visuose	 Lietuvos	 regionuose,	 į	 komandas	 atrenkant	 pačius	

talentingiausius	jaunuosius	žaidėjus.	
5. Įtraukti	į	pirmenybes	kuo	daugiau	talentingų	trenerių	ir	žaidėjų.	
6. Sudaryti	 galimybę	 Lietuvos	 jaunimo	 rinktinių	 treneriams	 stebėti	 potencialius	

kandidatus	į	Lietuvos	jaunimo	rinktines.	
7. Išryškinti	 stipriąsias	 ir	 silpnąsias	 jaunų	 žaidėjų	 ugdymo	 puses	 skirtinguose	 Lietuvos	

regionuose.	
	
	

Varžybų	dalyviai	
	

8. Lietuvos	 regionų	 komandų	 pirmenybėse	 dalyvauja	 keturių	 Lietuvos	 regionų	
komandos:	 Aukštaitijos	 regiono,	 Žemaitijos	 regiono,	 Vilniaus	 regiono	 bei	 Kauno	
regiono	komandos.	
8.1. Aukštaitijos	 regiono	 komanda	 yra	 formuojama	 iš	 geriausių	 žaidėjų,	

registruotų	 futbolo	 klubuose	 ar	 akademijose,	 esančiose	 Panevėžio,	 Šiaulių,	
Utenos	apskrityse	bei	Kauno	apskrities	Kėdainių	ir	Raseinių	rajonų	savivaldybėse.	



8.2. Kauno	 regiono	 komanda	 yra	 formuojama	 iš	 geriausių	 žaidėjų,	 registruotų	
futbolo	 klubuose	 ar	 akademijose,	 esančiose	 Alytaus,	 Kauno	 ir	 Marijampolės	
apskrityse.	

8.3. Vilniaus	 	 regiono	 komanda	 yra	 formuojama	 iš	 geriausių	 žaidėjų,	 registruotų	
futbolo	klubuose	ar	akademijose,	esančiose	Vilniaus	apskrityje.	

8.4. Žemaitijos	regiono	komanda	yra	formuojama	iš	geriausių	žaidėjų,	registruotų	
futbolo	 klubuose	 ar	 akademijose,	 esančiose	 Klaipėdos,	 Tauragės	 ir	 Telšių	
apskrityse.	

9. Pirmenybės	 vykdomos	 trijose	 amžiaus	 grupėse:	 U-14	 (2006	 metų	 gimimo),	 U-15	
(2005	metų	gimimo)	ir	U-16	(2004	metų	gimimo).	

10. Regiono	komandą	sudaro	20	aikštės	žaidėjų	ir	2	vartininkai.	Viso	22	žaidėjai.		
11. Regiono	 komandos	 vyriausiąjį	 trenerį	 bei	 trenerį-padėjėją	 skiria	 bei	 tvirtina	 LVJFA	

valdyba,	 atsižvelgus	 į	 trenerio	 kandidato	 klubinės	 komandos	 sportinius	 pasiekimus	
bei	asmenines	trenerio	savybes.	Regiono	komandos	treneriai	negali	būti	 iš	 to	pačio	
klubo	ar	akademijos.	

12. Nacionalinės	futbolo	akademijos,	Panevėžio	Raimundo	Sargūno	gimnazijos	ir	Šiaulių	
sporto	 gimnazijos	 auklėtiniai	 gali	 žaisti	 tik	 už	 savo	 Regiono	 komandą,	 iš	 kurio	 yra	
pakviesti	į	minėtas	sporto	organizacijas.	

	
	
				Varžybų	vykdymo	tvarka	
	

13. Kiekvieno	 regiono	 komandų	 treneriai	 atrenka	 pačius	 talentingiausius	 regiono	
žaidėjus,	suformuodami	U-14,	U-15,	U-16	regiono	komandas.		

14. Keturių	regionų	vieno	amžiaus	komandos	rungtyniauja	 tarpusavyje.	Rungtynių	 laiką	
ir	vietą	paskiria	LVJFA.	Visos	rungtynės	vyksta	tą	pačią	dieną	tame	pačiame	stadione.	

15. Kiekviena	 regiono	 komanda	 Pirmenybių	 turo	 metu	 sužaidžia	 po	 dvejas	 rungtynes.	
Rungtynių	trukmė	–	du	kėliniai	po	25	minutes.	Pertrauka	–	10	minučių.	

16. Regiono	 komandoje	 negali	 būti	 daugiau	 nei	 11	 tos	 pačios	 akademijos	 ar	 klubo	
žaidėjų.		

17. Keitimų	skaičius	yra	neribotas.	Kiekvienas	regiono	komandos	žaidėjas	privalo	sužaisti	
ne	mažiau	kaip	50%	rungtynių	 laiko,	 išskyrus	atvejus	kai	komandoje	yra	 traumuotų	
žaidėjų.	

18. Rungtynių	rezultatai	nėra	skaičiuojami.	
19. Pirmenybės	administruojamos	Comet	sistemoje.	
20. Rungtynėse	teisėjauja	Lietuvos	futbolo	teisėjų	aosciacijos	skiriami	aikštės	 ir	šoniniai	

teisėjai.	
21. LVJFA	 Drausmės	 komitetas	 pasilieka	 sau	 teisę	 nagrinėti	 Regionų	 komandų	 žaidėjų	

gautas	 nuobaudas	 Pirmenybių	 metu	 ir	 atitinkamai	 priimti	 drausmines	 sankcijas	
nusižengusiems	žaidėjams.	
	

									
	
	
	
	


