
1 

 

 

LIETUVOS MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJA 

TVIRTINU: 

LMFA prezidentas 

Artūras Vitalijus Krukis 

   2019 m. kovo 26  d.  

 

2019 m. LMFA Lietuvos mergaičių futbolo čempionatų nuostatai 

 

SĄVOKOS 

 Nuostatai – šie 2019 metų Lietuvos mergaičių futbolo čempionatų nuostatai; 

 LMFA – Lietuvos moterų futbolo asociacija; 

 Mergaičių Čempionatai – LMFA vykdomos 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybos, 

kuriose žaidžiama 8 prieš 8, bei 2008 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybos, kuriose 

žaidžiama 7 prieš 7. 

 LFF – Lietuvos futbolo federacija; 

 LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

 LMNŠČ – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; 

 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; 

 LMFA Drausmės komitetas – drausmės organas, nagrinėjantis LMFA Lietuvos mergaičių futbolo 

čempionatų 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 m. LMFA Mergaičių Čempionatų organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip 

pat kitus su šių Mergaičių Čempionatų vykdymu susijusius klausimus. 

1.2. Mergaičių Čempionatus organizuoja ir jiems vadovauja LMFA. 

1.3. LMFA Mergaičių Čempionatų  pirmojo etapo Rungtynes vykdo sporto mokymo įstaigos ir sporto 

Klubai. 

1.4. LMFA Mergaičių Čempionatų vyriausias teisėjas – Vytautas Tutlys, vyriausias sekretorius – Robertas 

Každanas. 

 

2. TIKSLAI 

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

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

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

2.4. Išaiškinti stipriausias Lietuvos mergaičių futbolo Komandas. 

 

3. DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJA 

3.1. LMFA Mergaičių Čempionatų varžybose gali dalyvauti Lietuvos sporto mokyklų, sporto centrų, kitų 

sporto mokymo įstaigų ir sporto Klubų Komandos. 

3.2. LMFA Mergaičių Čempionatų  dalyvių – Komandų ir žaidėjų – registracija vyksta COMET sistemoje 

pateikus reikiamus dokumentus elektroniniu paštu arba pristačius į LFF buveinę, adresu Stadiono gatvė 2, 

Vilnius. Visoms LMFA Mergaičių Čempionatų  žaidėjoms yra suteikiama žaidėjo licencija, kurią Komandos 

atstovas privalo turėti kiekvienų Rungtynių metu.  

3.3. Žaidėjų registravimui 2019 metų sezone yra numatyti du registracijos laikotarpiai: kovo 1diena-

balandžio 14 diena bei liepos 1 diena - rugpjūčio 15 diena. 

3.4. LMFA Mergaičių Čempionatuose dalyvaujančios Klubų Komandos yra visa apimtimi atsakingos už 

žaidėjų sveikatos patikrą ir šių žaidėjų tinkamumą dalyvauti Mergaičių Čempionatuose. Žaidėjai, neturinčiai 

galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, Mergaičių Čempionatuose dalyvauti griežtai draudžiama.  

3.5. LMFA Mergaičių Čempionate dalyvaujančios Klubų komandos automatiškai įsipareigoja paklusti bei 

laikytis FIFA, UEFA, LFF, LMFA įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB nustatytų futbolo 

žaidimo taisyklių. 

3.6. LMFA Mergaičių Čempionatuose dalyvaujančios Komandos paraiškoje leidžiama įrašyti ne daugiau 18 

žaidėjų ir 5 oficialius asmenis. 

3.7. LMFA Mergaičių Čempionatuose dalyvaujančios Komandos likus 7 dienoms iki pirmojo turo 

Rungtynių privalo pateikti paraišką ant popieriaus, kurioje būti nurodyti registruoti žaidėjai, treneriai ir 

oficialūs asmenys. Paraiška turi būti pasirašyta organizacijos atstovo bei vizuota gydytojo. Paraiška 2 

egzemplioriais turi būti pristatyta LMFA, adresu Stadiono g. 2, Vilnius arba atsiųsta el. paštu 
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vtutlys53@gmail.com. Organizacijos 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 Varžybų populiarinimo 

tikslais. 

3.8. LMFA Mergaičių Čempionatuose dalyvaujanti žaidėja gali būti registruojama keliose amžiaus grupėse, 

įskaitant ir LMNŠC organizuojamas varžybas, tačiau 2019 m. sezono metu privalo atstovauti tik tos pačios 

sporto mokymo įstaigos ar Klubo Komandas. 

3.9. Žaidėja 2019 m. sezono metu gali atstovauti kitos Lietuvos sporto mokymo įstaigos ar Klubo Komandą, 

jei neatstovavo jokiai kitai Komandai oficialiose 2019 m. LMFA ir/ar Lietuvos neformaliojo mokinių 

švietimo centro vykdomose Lietuvos mergaičių ir merginų varžybose bei turi savo sporto mokymo įstaigos ar 

Klubo leidimą 

3.10. Išlaidas, susijusias su dalyvavimu LMFA Mergaičių Čempionate (kelionės, maitinimo, nakvynės 

išlaidas ir kitas) apmoka komandiruojanti organizacija. 

3.11. LMFA Mergaičių Čempionatų turo varžybas vykdanti organizacija yra atsakinga už teisėjų  paskyrimą 

ir budintį medicinos personalą visų Rungtynių metu. 

3.12. Mergaičių Čempionatų finalinių Rungtynių teisėjavimo, medicinos ir aptarnaujančio personalo išlaidas 

apmoka LMFA. 

 

4. VYKDYMO TVARKA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS  

4.1. LMFA Mergaičių Čempionatai vykdomi turais, sistema pavasaris-ruduo. 

4.2. LMFA vykdomos 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybos, kuriose žaidžiama 8 prieš 8, 

rengiamos keturiais etapais: 

4.2.1. Pirmojo etapo varžybos vykdomos 2 ratais, turų sistema, dalyvauja 7 Komandos. Visos komandos 

pirmajame etape žaidžia atitinkamai po 2 rungtynes su kiekviena  Komanda; 

4.2.2. Į antrąjį ir trečiąjį etapą patenka Komandos, kurios pirmojo etapo varžybose  užėmė 1–6 vietas. 

Komanda, kuri  užėmė 7 vietą tolimesnėse varžybose nedalyvauja; 

4.2.3.  Komandos užėmusios pirmajame etape 1-2 vietas įgyja teisę rungtyniauti trečiajame etape- pusfinalio 

varžybose , o Komandos užėmusios 3-6 vietas rungtyniauja antrajame etape-ketvirtfinalio varžybose. II etapo 

ketvirtfinalyje 4 komandos suskirstomos poromis tokia tvarka:  

1 pora: 3 vietą užėmusi Komanda- 6 vietą užėmusi Komanda; 

2 pora: 4 vietą užėmusi Komanda- 5 vietą užėmusi Komanda. 

II etapo ketvirtfinalio varžybų Komandos laimėtojos rungtyniauja pusfinalio varžybose, o Komandos 

pralaimėtojos  dėl 5-6 vietų. 

4.2.4. Trečiajame etape Komandos pusfinalio varžybose suskirstomos poromis tokia tvarka: 

3 pora: 1 vietą I etape užėmusi komanda – II etapo ketvirtfinalio 2 poros laimėtoja; 

4 pora: 2 vietą I etape užėmusi komanda – II etapo ketvirtfinalio  1 poros laimėtoja. 
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Ketvirtajame etape pusfinalio varžybų 3 ir 4 porų Komandos laimėtojos rungtyniauja dėl 1–2 vietų, o 

pralaimėtojos dėl 3–4 vietų. 

4.2.5.LMFA vykdomo 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų čempionato ketvirtfinalio, pusfinalio ir 

finalinės varžybos vykdomos per vieną dieną. 

4.3. LMFA vykdomos 2008 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybos, kuriose žaidžiama 7 prieš 7, 

rengiamos dviem etapais: 

4.3.1. Pirmojo etapo varžybos vykdomos 4 ratais, turų sistema, dalyvauja 10 Komandų . Komandos 

suskirstytos teritoriniu principu po 5- Rytų ir Vakarų regionuose. 

4.3.2. Į antrąjį etapą patenka komandos, kurios pirmojo etapo varžybose savo regionuose užėmė 1–3 vietas. 

Komandos, kurios savo regionuose užėmė 4–5 vietas, rungtyniauja vieno rato sistema dėl 7–10 vietų. 

4.3.3. Antrajame etape Komandos suskirstomos į dvi grupes ir rungtyniauja rato sistema. Grupių nugalėtojos 

kovos dėl čempionato 1–2 vietų, antrosios grupių Komandos kovos dėl čempionato 3–4 vietų, o trečiosios 

komandos kovos dėl čempionato 5–6 vietų.  

4.3.4. Antrajame etape Komandos į grupes suskirstomos burtų keliu. Burtai traukiami varžybų dieną, atvykus 

Komandų atstovams. Pirmojo etapo Komandos nugalėtojos iš karto skiriamos į skirtingas grupes. 

4.4. LMFA organizuojamose 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo žaidėjų varžybose Rungtynės vykdomos 

vienoje pusėje standartinės futbolo aikštės. LMFA organizuojamose 2008 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo 

žaidėjų varžybose Rungtynės vykdomos ketvirtadalyje standartinės futbolo aikštės. 

4.5. Mergaičių Čempionatuose Komandos žaidžia 2 kėlinius po 15 min. su 10 min. trukmės pertrauka.  

4.6. Mergaičių Čempionatuose žaidžiama su 4 dydžio kamuoliais. 

4.7. Mergaičių Čempionatų vartų dydis yra 5×2 m; baudos aikštelė – 5 m į šonus nuo vartų virpstų pagal 

galinę liniją ir 9 m į aikštės gilumą. Baudiniai smūgiuojami nuo 9 m žymos; sienelė–varžovių žaidėjų 

atstumas nuo kamuolio – 5 m. 

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

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

danga; 

4.8.2.šiuose Nuostatuose nurodyto dydžio vartus su tinklais; 

4.8.3. persirengimo kambarius Komandoms ir teisėjams; 

4.8.4. Komandų ir teisėjų nusiprausimą po rungtynių; 

4.8.5. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu; 

4.9. Mergaičių Čempionatuose rungtyniaujama nefiksuojant nuošalių. 

4.10.Mergaičių Čempionatuose žaidėjų keitimų skaičius neribojamas. Galimi atgaliniai keitimai. Pašalintą 

žaidėją gali pakeisti kita žaidėja. 

4.11.Už pergalę Komandai skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų. 

4.12.Komandai neatvykus į LMFA Mergaičių Čempionatų savo amžiaus grupės Rungtynes, arba nepateikus 

reikiamų dokumentų, įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3. Už dokumentų klastojimą Komanda šalinama iš 

savo amžiaus grupės varžybų LMFA Mergaičių Čempionate. 
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4.13.LMFA Mergaičių 2008 m.  ir jaunesnio amžiaus gimimo Čempionato pirmojo etapo  ir antrojo etapo 

varžybų grupių nugalėtojai, taip pat Mergaičių 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo Čempionato pirmojo 

etapo varžybų grupių nugalėtojai,  nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose. 

Dviem ar daugiau Komandoms surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal 

tarpusavio susitikimų rezultatus (eilės tvarka): surinktus taškus, įvarčių skirtumą, didesnį įmuštų įvarčių 

skaičių, didesnį pergalių skaičių. Jei šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia:  

4.13.1. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;  

4.13.2. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

4.13.3. didesnis pergalių skaičius; 

4.13.4. burtai. 

4.14. LMFA Mergaičių 2008 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo Čempionato antrojo etapo Rungtynėse dėl 

čempionato 1–2, 3–4, 5–6 vietų, taip pat Mergaičių 2006 m. ir jaunesnio amžiaus gimimo  Čempionato 

ketvirtfinalio, pusfinalio, finalinėse varžybose esant lygiam rezultatui, žaidžiamas 2×5 min. trukmės 

pratęsimas. Jei pasibaigus pratęsimui Rungtynių nugalėtojas neišaiškinimas, Komandos muša po 5 baudinius. 

Esant vis tiek lygiam rezultatui, Komandos muša po 1 baudinį tol, kol paaiškėja Rungtynių nugalėtojas.  

4.15. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Rungtynių datą ir/ar laiką galima nukelti tik gavus raštišką 

leidimą iš LMFA Mergaičių Čempionatų vyriausiojo teisėjo. Norint gauti leidimą, privaloma ne vėliau kaip 

prieš 7 dienas raštu informuoti LMFA elektroniniu paštu: vtutlys53@gmail.com.  

 

5. KOMUNIKACIJA 

5.1. Komanda „šeimininkė“ tą pačią dieną po rungtynių privalo išsiųsti informaciją apie turo rezultatus 

elektroniniu paštu vtutlys53@gmail.com ir r.kazdanas@lff.lt. 

5.2.  Komanda „šeimininkė“ Rungtynių protokolų originalus per dvi darbo dienas privalo atsiųsti LMFA 

adresu Stadiono g. 2, Vilnius, LT-02106 arba el. paštu vtutlys53@gmail.com. 

 

6. PROTESTŲ TEIKIMO TVARKA IR NUOBAUDOS 

6.1. Žaidėjai, LMFA Mergaičių Čempionate gavusiai 4-ą, 6-ą, 8-ą ir taip toliau, geltoną kortelę yra taikoma 

nuobauda – diskvalifikacija vienerioms Rungtynėms. 

6.2.  Žaidėjai,  LMFA Mergaičių Čempionate gavusiai raudoną kortelę yra taikoma nuobauda – 

diskvalifikacija vienerioms Rungtynėms, nebent LMFA Drausmės komitetas priimtų kitokį sprendimą. 

6.3.  Geltonos, raudonos kortelės sumuojasi tik toje Komandoje ir tik tose LMFA Mergaičių Čempionatų 

amžiaus grupės varžybose, kuriose žaidėja gavo drausmines nuobaudas. 

6.4. Komanda, norinti dėl Rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po Rungtynių apie tai įspėti 

teisėją ir varžovų Komandą. Trumpi protesto motyvai įrašomi Rungtynių protokole. Išsamiai motyvuotas 

raštiškas protestas LMFA Drausmės komitetui pateikiamas ne vėliau kaip per dvi paras (48 valandas) po 

Rungtynių. 

mailto:53@gmail.com
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6.5. Bet kurį nuostatų straipsnio pažeidimą nagrinėja LMFA Drausmės komitetas ir teikia išvadas LMFA 

Prezidiumui, kuris gali priimti sprendimą dėl nuobaudos pobūdžio, dydžio ir trukmės. 

 

7. APDOVANOJIMAI 

7.1. Kiekvienoje LMFA Mergaičių Čempionatų amžiaus grupėje Komandos, iškovojusios pirmąsias tris 

vietas apdovanojamos LFF diplomais, medaliais ir komandinėmis taurėmis. Komandos, laimėjusios 1–3 

vietas, apdovanojamos LMFA Mergaičių Čempionatų rėmėjo „Hummel“ sportinių aprangų komplektu 

(marškinėliais, kelnaitėmis, getrais)  18 žaidėjų. 

 

Nuostatai patvirtinti LMFA Prezidiumo posėdyje 2019 m. kovo 26 d. 


