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2019 METŲ LIETUVOS MERGINŲ ELITINĖS FUTBOLO LYGOS ČEMPIONATO
NUOSTATAI
SĄVOKOS
•

Nuostatai – šie 2019 metų Lietuvos merginų elitinės lygos futbolo čempionato nuostatai;

•

LMFA – Lietuvos moterų futbolo asociacija;

•

MEL Čempionatas – 2019 metų merginų futbolo varžybos, kuriose varžosi 2004 metų gimimo ir

jaunesnės žaidėjos;
•

LFF – Lietuvos futbolo federacija;

•

LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;

•

FIFA – Tarptautinė futbolo asociacija;

•

IFAB – Tarptautinė futbolo asociacijų valdyba;

•

UEFA – Europos futbolo asociacijų sąjunga;

•

COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu

https://comet.lff.lt;
•

Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje ir turintis futbolo komandą, o

taip pat sporto organizacija, ugdanti atitinkamos amžiaus grupės futbolo sportininkus. Tai gali būti futbolo
klubo jaunimo sekcija, sporto mokykla, futbolo akademija ar panašiai, nepriklausomai nuo juridinės
organizavimo formos;
•

Komanda – grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir

dalyvaujančių Rungtynėse;
•

Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles,

tarpusavio pranašumui išsiaiškinti;
•

Varžybų dalyvis – LMFA varžybose dalyvaujantis asmuo;

•

Žaidėjo licencija – LFF varžybų vykdymo ir licencijavimo departamento išduotas dokumentas,
suteikiantis teisę žaidėjui dalyvauti LFF ir jos šakinių asociacijų organizuojamose varžybose;

•

Kalendorius –LMFA prezidiumo patvirtintas 2019 metų varžybų kalendorius;

•

LMFA Drausmės komitetas – drausmės organas, nagrinėjantis MEL Čempionato protestus ir

drausminius nusižengimus;
•

LMFA Prezidiumas – LMFA kolegialus valdymo organas, priimantis sprendimus, numatytus

LMFA įstatuose.
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1.

BENDROJI DALIS

1.1.

Šie Nuostatai nustato 2019 metų sezono MEL Čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip

pat reglamentuoja kitus su šio Čempionato organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.
1.2.

MEL Čempionatą vykdo ir jai vadovauja LMFA.

1.3.

MEL Čempionato vyriausias teisėjas – Vytautas Tutlys, vyriausias sekretorius – Robertas Každanas.

2.

VARŽYBŲ DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJA

2.1.

Kiekvienas Klubas, kurio Komanda ketina dalyvauti MEL Čempionate privalo LMFA nustatytu

terminu pateikti oficialų patvirtinimą. Klubo patvirtinime turi būti nurodytas priskirtas atsakingas asmuo už
einamųjų Klubo reikalų tvarkymą bei nurodyta jo kontaktinė informacija.
2.2.

Visų MEL Čempionato dalyvių – Komandų ir žaidėjų – registracija vyksta COMET sistemoje

pateikus reikiamus dokumentus elektroniniu paštu arba pristačius į LFF buveinę, adresu Stadiono gatvė 2,
Vilnius. Visoms MEL Čempionato žaidėjoms yra suteikiama Žaidėjo licencija, kurią Komandos atstovas
privalo turėti kiekvienų Rungtynių metu.
2.3.

MEL Čempionate dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už žaidėjų sveikatos patikrą ir šių

žaidėjų tinkamumą dalyvauti MEL varžybose. Žaidėjai, neturinčiai galiojančios sveikatos patikrinimo
pažymos, MEL Čempionate dalyvauti griežtai draudžiama.
2.4.

MEL Čempionate dalyvaujančios Komandos paraiškoje galima įrašyti ne daugiau kaip 25 (dvidešimt

penkias) žaidėjas ir 5 (penkis) oficialius asmenis.
2.5.

MEL Čempionate dalyvaujančios Komandos likus 7 (septynioms)

dienoms iki pirmojo turo

Rungtynių privalo pateikti paraišką COMET sistemoje ir pristatyti LMFA popierinį paraiškos variantą,
atspausdintą iš COMET sistemos. Popierinis paraiškos variantas turi būti pasirašytas Klubo atstovo bei
vizuotas gydytojo. Klubo atstovas, pateikdamas paraišką užtikrina, jog visi Komandos nepilnamečiai nariai
turi savo tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog LMFA
varžybų organizatoriai nuotraukas ar video naudotų LMFA varžybų populiarinimo tikslais.
2.6.

Žaidėjų registravimui 2019 metų sezone yra numatyti du registracijos laikotarpiai: kovo 1 diena –

kovo 28 diena bei liepos 1 diena – rugpjūčio 16 diena.
2.7.

Iš vienos MEL Čempionato dalyvaujančios Komandos pakvietus į nacionalines merginų rinktines 2

(dvi) ir daugiau žaidėjų, šios Komandos prašymu Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami.
2.8. Visos nukeltos MEL Čempionato I rato runtynės turi būti sužaistos iki II rato pradžios. Visos nukeltos II
rato rungtynės turi būti sužaistos iki MEL Čempionato paskutinio turo datos.
2.9. Rungtynių data, laikas ir/ar vieta gali būti keičiami tik LMFA sprendimu. LMFA priima sprendimą dėl
Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo tik tuo atveju, jeigu Klubas prašymą dėl atitinkamų Rungtynių
datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo yra pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) savaitės dienas iki
numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios.
3. ČEMPIONATO VYKDYMO TVARKA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
3.1.

MEL Čempionatas vykdoma sistema „pavasaris – ruduo“.
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3.2.

MEL Čempionatas vyksta 2 (dviejų) ratų sistema (namai ir išvyka) – tai yra, visos Komandos

tarpusavyje žaidžia po 2 (dvi) Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio sistemą.
3.3.

MEL Čempionato Rungtynėse žaidžiami 2 kėliniai po 40 minučių su 15 minučių pertrauka.

3.4.

Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis mušami 11 metrų baudiniai pagal IFAB Žaidimo taisykles.

3.5.

Rungtynių protokole gali būti įrašytos ne daugiau kaip 18 (aštuoniolika) žaidėjų.

3.6.

Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą MEL Čempionato Rungtynėms, yra vykdoma per

COMET sistemą.
3.7.

Varžybų dalyvių registracija MEL Čempionato Rungtynėms turi būti baigta likus ne mažiau kaip 30

minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios.
3.8.

Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturinčią teisės dalyvauti Rungtynėse.

3.9.

Žaidėjų marškinėliai privalo būti su numeriu, tuo pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali žaisti tik

viena vienos Komandos žaidėja. Žaidėjų numerius, atitinkančius jų dėvimų marškinėlių numerius prieš
kiekvienas Rungtynes COMET sistemoje patvirtina komandos treneris/administratorius/vadovas.
3.10. MEL Čempionato dalyviai privalo turėti registruotas Žaidėjo licencijos korteles ir privalo pateikti jas
teisėjui prieš Rungtynes. Komandos atstovui paprašius, prieš Rungtynes, per jų pertrauką ir po Rungtynių,
dalyvaujant Rungtynių teisėjui, varžovų Komandos treneris privalo Rungtynių teisėjui pateikti Žaidėjo
kortelę, kad būtų nustatyta atitinkamų MEL Čempionato dalyvių tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja.
3.11. Kilus neaiškumui dėl žaidėjo identifikacijos, Rungtynių teisėjas ar varžovų Klubo Komandos oficialus
asmuo turi teisę nufotografuoti prieš Rungtynes, Rungtynių pertraukos metu ar po Rungtynių visus varžovų
Komandos žaidėjus. Šios nuotraukos perduodamos LMFA Drausmės komitetui tirti. Nuotraukas draudžiama
publikuoti ar kitaip viešinti.
3.12. Rungtynių metu leidžiama keisti 7 žaidėjas. Atgaliniai keitimai neleidžiami.
3.13. Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
3.14. Už pergalę per pagrindinį Rungtynių laiką skiriami 3 taškai, už pergalę po 11 metrų baudinių -2 taškai,
už pralaimėjimą po 11 metrų baudinių – 1 taškas, už pralaimėjimą per pagrindinį Rungtynių laiką – 0 taškų.
3.15. Dviem ar daugiau Komandų surinkus MEL Čempionate 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.

3.16. Pasitraukusiai iš MEL Čempionato Komandai, nesužaidus pusės (50%) Rungtynių, jos pasiekti
rezultatai anuliuojami. Pasitraukusiai iš MEL Čempionato Komandai, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%)
Rungtynių, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu
0:3.
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INFRASTRUKTŪRA

4.
4.1.

Komanda „šeimininkė“ kartu su stadiono administracija privalo paruošti ir užtikrinti:

a)

IFAB reikalavimus atitinkančią aikštę. Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia žole arba dirbtine

danga;
b)

bent dvejus reikalavimus atitinkančius standartinius vartus su tinklais;

c)

persirengimo kambarius Komandoms ir teisėjams;

d)

Komandų ir teisėjų nusiprausimą po Rungtynių.;

e)

tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu.

4.2.

Visų MEL Čempionato Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą

garantuoja Komanda „šeimininkė“.
4.3.

Komanda „šeimininkė“ stadione turi turėti veikiantį kompiuterį, spausdintuvą, interneto ryšį bei kitas

reikiamas priemones prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenims spausdinti. Stadione Rungtynių dieną
turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, Komandų atstovams, LMFA ir LFF
darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei atsispausdinti joje esančius duomenis.

5.
5.1.

TEISĖJAVIMAS
Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFTA. LFTA privalo užtikrinti paskirtos teisėjo brigados

dalyvavimą Rungtynėse.
5.2.

Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai.

5.3.

MEL Čempionate gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas.

5.4.

Įvykus nenumatytam atvejui dėl kurio neatvyko Rungtynių teisėjas/-ai, sprendimą dėl Rungtynių

teisėjavimo ir Rungtynių įvykdymo priima MEL Čempionato vyriausias teisėjas.
5.5.

Rungtynių teisėjas, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių Žaidėjų licencijas.

Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių Žaidėjų licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti
registruojami Rungtynių protokole.
5.6.

Rungtynių teisėjas privalo nepradėti Rungtynių, kol nėra patvirtintas budintis medicinos atstovas,

kurio buvimą privalo užtikrinti Komanda „šeimininkė“.
5.7.

Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nevykdyti arba nutraukti Rungtynes dėl blogų oro

sąlygų ir/ar aikštės kokybės ar dėl kitų priežasčių. Dėl Rungtynių tolesnės baigties sprendimą priima LMFA
Drausmės komitetas. LMFA Drausmės komitetui nusprendus Rungtynes peržaisti, likęs Rungtynių laikas turi
būti baigiamas žaisti kitą nustatytą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų
skaičiui. Jei Komanda išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami.
5.8.

Užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą galima keisti COMET sistemoje, jei

Rungtynės dar neprasidėjo, laikantis šių reikalavimų:
a)

jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 (vienuolikos) startinės sudėties žaidėjų negali pradėti

Rungtynių, juos gali keisti bet kuri iš 7 (septynių) atsarginių žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina
atsarginių žaidėjų skaičių;
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jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 7 (septynių) atsarginių žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti

b)

negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų skaičius;
jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruota vartininkė negali išeiti į aikštę, ją gali pakeisti

c)

kita vartininkė, kuri anksčiau nebuvo įtraukta į Rungtynių sudėtį apie tai būtinai informavus Rungtynių
teisėją. Šis keitimas nemažina atsarginių žaidėjų skaičiaus.
Žaidėjoms, išsirikiavus aikštėje prieš Rungtynes, jos privalo paspausti ranką varžovėms ir Rungtynių

5.9.

teisėjams.
5.10. Tik 5 (penki) oficialūs asmenys ir 7 (septyni) atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė,
funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio.
5.11.

Atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti

skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų.
5.12. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda.
5.13. Teisėjas privalo suvesti Rungtynių statistiką (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) į COMET sistemos
duomenų bazę iki Rungtynių dienos pabaigos.

6.
6.1.

KOMUNIKACIJA
Kiekvienas MEL Čempionate dalyvaujantis Klubas likus 7 (septynioms) dienoms iki MEL

Čempionato pradžios privalo LMFA nurodyti asmenį, atsakingą už Klubo Komandos komunikaciją viso
2019 metų sezono metu ir atsiųsti jo kontaktus (telefono numerį ir/ar elektroninį paštą) adresu
r.kazdanas@lff.lt. Jeigu Klubas nenurodo asmens, atsakingo už Klubo Komandos komunikaciją, tai tokiu
asmeniu atsakingu už komunikaciją laikomas Klubo Komandos kapitonas.
6.2.

Klubo Komandos komunikacijos atstovas sezono metu reguliariai bendradarbiauja su LMFA ir LFF

komunikacijos atstovais dėl Rungtynių informacijos sklaidos.
6.3.

Visų LMFA organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF ir /ar

LMFA. LFF ir/ar LMFA gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims. Visose MEL Čempionato
Rungtynėse, kuriose yra vykdomos televizijos transliacijos, privalo būti stendas su MEL Čempionato užrašu.
Stendą su logotipu pateikia LFF ir/ar LMFA. Visose MEL čempionato Rungtynėse, LFF ir/ar LMFA turi
teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 (dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų.
6.4.

MEL Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LFF ir/ar LMFA prašymui, turi deleguoti

savo MEL Čempionate žaidžiančios Komandos žaidėjas į reklamines fotosesijas ar kitus su MEL
Čempionatu susijusius renginius. Žaidėjos atvykimo į renginį transporto išlaidas, pateikus tai pagrindžiančius
įrodymus, atlygina LFF ir/ar LMFA.

7.

PROTESTŲ TEIKIMO TVARKA IR NUOBAUDOS
7.1. Žaidėja, gavusiai 3-ią, 5-tą, 7-tą, 9-tą, 11-tą ir, taip toliau, geltoną kortelę yra taikoma nuobauda –
diskvalifikacija vienerioms runtynėms.
7.2. Žaidėjai, gavusiai raudoną kortelę yra taikoma nuobauda – diskvalifikacija vienerioms
Rungtynėms, nebent LMFA Drausmės komitetas priimtų kitokį sprendimą.
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7.3. Jei žaidėja, kuriai nepasibaigęs diskvalifikacijos terminas, žaidžia MEL Čempionato Rungtynėse, tai
Komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3, o žaidėjai MEL Čempionate pratęsiama diskvalifikacija.
Klubas yra atsakingas už savo Komandos žaidėjų kortelių kontrolę.
7.4.

Jei Komandoje žaidžia neįrašyta į protokolą, ar neužregistruota paraiškoje žaidėja, Komandai

įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3.
7.5.

Komandai neatvykus į MEL Čempionato varžybas be pateisinamos priežasties, įskaitomas

pralaimėjimas 0:3 ir skiriamas įspėjimas. Antrą kartą komandai neatvykus į MEL Čempionato varžybas
skiriama piniginė bauda iki 100 (šimto) eurų.
7.6. Komandai „šeimininkei“ neužtikrinus Rungtynėms budinčio medicinos darbuotojo, dėl ko neįvyko
Rungtynės, Komandai „šeimininkei“ užskaitomas pralaimėjimas 0:3.
7.7. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įspėti aikštės teisėją. Trumpi protesto motyvai
nepraėjus 15 minučių po Rungtynių pabaigos įrašomi Rungtynių protokole. Išsamiai motyvuotą raštišką
protestą Komanda MEL Čempionato varžybų vyriausiajam teisėjui pateikia per 48 (keturiasdešimt aštuonias)
valandas.
7.8. LMFA Drausmės komitetas turi teisę skirti sankcijas MEL Čempionate registruotai žaidėjai, jeigu ši
žaidėja yra pakviesta atstovauti Lietuvos nacionalinei Rinktinei (suaugusiųjų, jaunių, jaunučių) ir be
pateisinamos priežasties neatvykta į tos rinktinės stovyklą ar Rungtynes.
7.9. Bet kurį šių Nuostatų straipsnio pažeidimą nagrinėja LMFA Drausmės komitetas ir teikia išvadas
LMFA Prezidiumui, kuris gali priimti sprendimą dėl nuobaudos pobūdžio, dydžio ir trukmės.

8.

APDOVANOJIMAI

8.1. Komandai, užėmusiai MEL Čempionate pirmą vietą, suteikiamas Lietuvos čempionės titulas. Komanda
apdovanojama LFF taure ir LFF I laipsnio diplomu, o žaidėjos ir oficialūs asmenys – LFF I laipsnio
diplomais, aukso medaliais.
8.2. Komanda, užėmusi MEL Čempionate antrą vietą, apdovanojama LFF II laipsnio diplomu ir LFF taure,
o žaidėjos ir oficialūs asmenys – LFF II laipsnio diplomais ir sidabro medaliais.
8.3. Komanda, užėmusi MEL Čempionate trečią vietą, apdovanojama LFF III laipsnio diplomu ir LFF taure,
o žaidėjos ir oficialūs asmenys – LFF III laipsnio diplomais ir bronzos medaliais.
8.4. Asmeniniais prizais apdovanojami: geriausia MEL Čempionato vartininkė, gynėja, saugė, puolėja,
rezultatyviausia žaidėja.

9.

NENUMATYTI ATVEJAI

9.1.

Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LMFA Prezidiumas, kurio sprendimai yra galutiniai

ir neskundžiami.
Nuostatai patvirtinti LMFA prezidiumo posėdyje 2019 m. kovo 26 d.
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