
2019 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato nuostatai 
 
 

1. Tikslai ir uždaviniai 
 

1. Išsiaiškinti 2019 metų Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato (toliau – Lietuvos paplūdimio 

čempionato) nugalėtojus ir prizininkus; 

2. Populiarinti paplūdimio futbolą Lietuvoje; 

3. Tobulinti čempionato vykdymo sistemą; 

4. Suteikti komandoms galimybę naudotis tinkamai paruoštomis paplūdimio futbolo aikštelėmis; 

5. Paskirti kvalifikuotus paplūdimio futbolo varžybų teisėjus ir rūpintis jais; 

6. Skelbti teisingą ir naujausią informaciją apie čempionato varžybų rezultatus LFF tinklapyje, 

Facebook paskyroje Paplūdimio futbolas; 

7. Pasibaigus turnyrui apdovanoti ir deramai pagerbti komandas dalyves bei geriausius turnyro 

žaidėjus; 

8. Sudaryti visoms komandoms geriausias sąlygas kovoti dėl 2019 m. Lietuvos paplūdimio futbolo 

čempionų vardo ir pagrindinės taurės; 

9. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionato rungtynes vykdyti laikantis visų FIFA taisyklių. 

 
2. Čempionato organizavimas ir vykdymas 

 

1. Turnyro vykdytojas: Lietuvos futbolo federacija (LFF), Lietuvos Salės futbolo asociacija (LSFA); 

2. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate dalyvauja 8 arba 10 komandų (priklausomai nuo gautų 

paraiškų kiekio); 

3. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionatas vykdomas III turais; 

4. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate bus žaidžiama pagal organizatorių sudarytą tvarkaraštį; 

 
Turnyro vieta ir laikas: 

I turas – Prienai 2019 m. birželio 15 d. 

II turas – Kupiškis 2019 m. liepos 6 d. 

III turas – Nida 2019 m. liepos 27 d. 

 
 

 Pirmas turas (2019 06 15): 

Keturios komandos, atsižvelgiant į praėjusių dviejų metų paplūdimio futbolo čempionatų ir 

Žiemos pirmenybių rezultatus, paskirstomos į du pogrupius A ir B, kad nesusitiktų tarpusavyje 

pirmuose čempionato turuose. Kitas vietas A ir B pogrupiuose užima komandos, ištrauktos burtų 

keliu. Pirmame ture visos komandos žaidžia po dvi rungtynes savo pogrupiuose. 

 
 Antras turas (2019 07 06) 

Antrame ture visos komandos žaidžia po dvi paskutines rungtynes savo pogrupiuose. Pasibaigus 

antram turui nustatomos komandų užimtos vietos A ir B pogrupiuose. 

 
Komandų užimtos vietos pogrupiuose nustatomos vadovaujantis sekančia tvarka: taškų 

skaičius, tarpusavio rungtynių rezultatas, pergalių skaičius, pralaimėjimų skaičius, įvarčių 

santykis, įmuštų įvarčių kiekis, geltonos kortelės, burtų keliu. 

 
Dvi geriausius rezultatus pasiekusios kiekvieno, t.y. A ir B pogrupio, I-‐ą ir II-‐ą vietas užėmusios 

komandos  patenka  į  kitą  etapą  (pusfinalius),  kuriame  varžysis  dėl  1-‐4  vietų.  Komandos 

kiekviename pogrupyje užėmusios III-‐ą ir IV-‐ą vietas patenka į kitą etapą, kuriame varžysis dėl 5-‐8 

vietų. 

 
 Trečias turas (2019 07 27) 

A ir B pogrupio I-‐ą ir II-‐ą vietas užėmusios komandos varžosi tarpusavyje. Pusfinalyje susitinka A1– 

B2 ir B1–A2. Į finalą patenka pusfinalių nugalėtojai ir kovoja dėl 1-‐2 vietų. Pusfinalių pralaimėtojai 

susitinka tarpusavyje ir kovoja dėl 3-‐4 vietų. 



A ir B pogrupio III-‐ą ir IV-‐ą  vietą užėmusios komandos varžosi tarpusavyje. Pirmame trečio turo 

varžybų etape susitinka A3–B4 ir B3–A4, nugalėtojai susitinka tarpusavyje ir kovoja dėl 5-‐6 vietų, 

pralaimėtojai kovoja tarpusavyje dėl 7-‐8 vietų. 

5. Rungtynių trukmė: 3 kėliniai po 12 minučių (laikas nestabdomas), pertraukos tarp kėlinių 2 

minutės; 

6. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, žaidžiamas papildomas kėlinys, kurio trukmė 3 minutės. Jei 

nepavyksta išsiaiškinti nugalėtojų, mušami 9 metrų baudiniai: kiekviena komanda atlieka po 3 

baudinio smūgius. Neišsiaiškinus nugalėtojų, mušami baudiniai po vieną iš kiekvienos komandos 

iki pirmo neįmušto įvarčio; 

7. Už pergalę per pagrindinį rungtynių laiką skiriami 3 taškai, už pergalę per papildomą kėlinį – 2 

taškai, už pergalę po baudinių serijos – 1 taškas, už pralaimėjimą visais atvejais – 0 taškų; 

8. Komanda neatvykusi į varžybas baudžiama pralaimėjimu 0–5; 

9. Komanda neatvykusi į varžybas du ir daugiau kartų, organizatorių sprendimu gali būti šalinama iš 

turnyro (startinis mokestis negrąžinamas); 

10. Komanda grubiai nusižengusi bendrosioms elgsenos ir sporto moralės taisyklėms (alkoholio 

vartojimas, muštynės, tyčinis inventoriaus gadinimas ar kt.) gali būti šalinama iš varžybų 

organizatorių sprendimu (startinis mokestis negrąžinamas). 

 
 

3. Prizai ir apdovanojimai 
 

1. Komanda nugalėtoja apdovanojama 1000 Eur vertės Hummel čekiu; 

2. Komanda II-‐os vietos laimėtoja apdovanojama 600 Eur vertės Hummel čekiu; 

3. Komanda III-‐os vietos laimėtoja apdovanojama 400 Eur vertės Hummel čekiu; 

4. Komandos užėmusios IV-‐ą ir žemesnes vietas apdovanojamos 200 Eur vertės Hummel čekiais; 

5. Visoms komandoms dalyvėms dovanojami naujausi, originalūs paplūdimio futbolo kamuoliai 

Adidas Telstar Praia 2019. Po 3 vnt.  

 
 

4. Finansiniai reikalavimai 
 

1. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate komandos dalyvauja savomis lėšomis; 

2. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate komandos dalyvio mokestis 300 Eur; 

3. Komanda dalyvaujanti 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate turi sumokėti dalyvio mokestį ne 

vėliau kaip iki 2019 m. birželio 4 d.; 

4. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionato dalyvio mokestis turi būti perverstas į LSFA 

sąskaitą. LSFA sąskaitos nr. LT207180300000606742 

 
 

5. Komandos ir žaidėjų registracija 
 

1. Komandos norinčios dalyvauti 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate turi atsiųsti dalyvio 

paraišką iki 2019 m. birželio mėn. 4 d.; 

2. Sumokėti startinį mokestį ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio mėn. 4 d.; 

3. Komanda dalyvaujanti čempionate iš viso gali registruoti 14 aikštės žaidėjų ir 3 vartininkus; 

4. Kiekvienoms rungtynėms komanda gali registruoti ne daugiau kaip 10 aikštės žaidėjų ir 2 

vartininkus; 

5. Prieš antrą turą, komanda gali papildyti/atnaujinti komandos paraišką dviems žaidėjais (po 

papildymo ar pakeitimo komandos paraiškoje negali būti daugiau kaip 14 žaidėjų ir 3 vartininkai). 

Naujai registruojami žaidėjai neturi būti iki tol dalyvavę  2019 m. Lietuvos paplūdimio 

čempionate kitos komandos sudėtyje. 

 
 

6. Drausminės taisyklės 
 

1. Drausminės taisyklės yra nustatytos ir aprašytos Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Drausmės 

kodekse; 

2. Drausminės nuobaudos gautos 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate taikomos kalendoriniu 

principu; 



3. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Drausmės komitetas, remdamasis rungtynių protokolų įrašais, 

veda kortelių ir drausminių nuobaudų apskaitą, informuoja klubus apie paskirtas drausmines 

nuobaudas. Klubai privalo vesti žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą. Klubas turi teisę kreiptis į 

LFF Drausmės komitetą, prašydamas patikslinti konkretaus žaidėjo gautų kortelių ar drausminių 

nuobaudų skaičių; 

4. Gavus 2 įspėjimus (toliau 4, 6 ir t.t) žaidėjas diskvalifikuojamas 1 rungtynėms. Pašalintas žaidėjas 

automatiškai praleidžia sekančias savo komandos rungtynes; 

5. Rungtynių metu, vienam iš komandos žaidėjų gavus raudoną kortelę, komanda 2 min. žaidžia 

mažumoje, nebent priešininkų komanda nepasibaigus šiam laikui pelnys įvartį. Jeigu mažumoje 

žaidžianti komanda pelno įvartį, šios komandos žaidėjų skaičius lieka nepakitęs, kol nepasibaigs 

nuobaudos laikas; 

6. Jei diskvalifikuotas žaidėjas dalyvavo rungtynėse ir komandai dėl to LFF Drausmės komiteto 

sprendimu buvo įskaitytas pralaimėjimas, žaidėjo diskvalifikacija pratęsiama. 

 
 

7. Teisėjavimas 
 

1. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate rungtynėms vadovauja 2 teisėjai aikštėje ir trečias 

teisėjas – sekretorius; 

2. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate teisėjavimo ir kelionių išlaidas apmoka Lietuvos salės 

futbolo asociacija, pagal iš anksto nustatytus tarifus. 

 
 

8. Protestai 
 

1. 2019 m. Lietuvos paplūdimio čempionate protestai pateikiami ir nagrinėjami LFF drausmės 

kodekse nustatyta tvarka; 

2. Protestai negali būti pateikiami dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų. 

 
 
9. Komandų atsakomybės ir įsipareigojimai 

 

1. Savo iniciatyva apdrausti komandos žaidėjus (organizatoriai neprisiima atsakomybės už žaidėjų 

traumas varžybų metu ar traumas pakeliui į/iš varžybų); 

2. Kiekvienos komandos nariai varžybose privalo dėvėti vienodą aprangą: kiekvienoms varžyboms 

komanda privalo turėti dvi skirtingų spalvų aprangas arba vieną aprangą ir vieną komplektą kitos 

spalvos „skirtukų“. Vartininkų aprangos privalo būti kitos spalvos nei komandos aprangos, negali 

sutapti ir su priešininkų komandos spalvomis; 

3. Komandoms privaloma dalyvauti visuose čempionato turuose (Prienai, Kupiškis, Nida). 

 
 
10. Nenumatyti atvejai 

 

1. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LFF Drausmės komitetas, kurio sprendimai yra 

galutiniai. 

 

Šie nuostatai yra patvirtinti LSFA prezidento Vidmanto Butkevičiaus. 
 
 

 

LSFA Prezidentas Vidmantas Butkevičius 


