LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS
DRAUSMĖS KOMITETO
SPRENDIMAS Nr. 20190625_8
2019 m. birželio 25 d.
Vilnius
Lietuvos futbolo federacijos Drausmės komitetas (LFF DK) išnagrinėjo bylą dėl
FC Stumbras komandos neatvykimo dalyvauti A lygos rungtynėse FC Stumbras FK Panevėžys, kurios turėjo įvykti 2019-06-22.
Posėdyje dalyvavo: LFF DK pirmininkas Aleksandras Černiavskis, nariai Artūras
Pipiras, Audrius Remeika, Ričardas Zdančius.
LFF DK kompetencija yra įtvirtinta LFF įstatuose, Kodekse ir kituose LFF
dokumentuose.
LFF DK sprendžia dėl Kodekse numatytų sankcijų taikymo, nagrinėja protestus bei kitus
klausimus, susijusius su varžybomis ir/ar rungtynėmis, kurie nėra priskirti kitų LFF
organų kompetencijai.
Bylos santrauka
2019 m. birželio 21 d. VšĮ „FC Stumbras“ atsiuntė raštą Lietuvos futbolo federacijai,
kuriuo informavo, kad dėl susidariusios itin sudėtingos situacijos klube ir neturint
pakankamai žaidėjų registruoti rungtynėms, FC Stumbras komanda neatvyks į 2019 m.
birželio 22 d. turinčias vykti A lygos rungtynes Kaune su FK Panevėžys komanda.
Rungtynės buvo atšauktos.
LFF Drausmės komiteto vertinimu VšĮ „FC Stumbras“ pateikta neatvykimo priežastis
nelaikytina pateisinama, kadangi yra paties klubo veiksmų/neveikimo rezultatas, tad
komanda FC Stumbras į rungtynes neatvyko be pateisinamos priežasties.
FC Stumbras komandos neatvykimas į rungtynes vertintinas pagal LFF Drausmės
kodekso 37 straipsnį „Komandos neatvykimas į rungtynes“ 1 dalį:
„1. Klubui, kurio Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Rungtynes, skiriama bauda nuo
200 EUR (dviejų šimtų) iki 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų), o Komandai skiriamas pralaimėjimo
įskaitymas.“
LFF Drausmės kodekso pažeidimo faktas yra įrodytas, tad klubui VšĮ „FC Stumbras“ ir
komandai FC Stumbras taikytina atsakomybė, numatyta LFF Drausmės kodekso 37
straipsnyje.
Atsižvelgiant į faktą, kad tai pasikartojantis pažeidimas, yra pagrindas taikyti didesnę nei
vidutinę baudą.
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 21 d. Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga VšĮ
„FC Stumbras“ prašymu priėmė sprendimą nukelti 2019 06 29 rungtynes – Riteriai –
Stumbras ir 2019 07 06 rungtynes Stumbras – Atlantas;
atsižvelgiant į tai, kad atšaukti A lygos licenciją, suteiktą VšĮ „FC Stumbras“ komandai
įgaliojimus turi LFF Licencijavimo komitetas, kuris 2019 m. gegužės 17 d. svarstė ir
nusprendė atšaukti išduotą UEFA licenciją, tačiau nenusprendė atšaukti A lygos
licencijos;

LFF Drausmės komitetas nusprendė:
- A lygos rungtynėse FC Stumbras – FK Panevėžys įskaityti komandai FC Stumbras
techninį pralaimėjimą rezultatu 0:3 FK Panevėžys komandos naudai;
- Skirti VŠĮ "FC Stumbras" (juridinio asmens kodas 303088909) 2000 Eur (du tūkstančiai
eurų) baudą.
Bauda privalo būti sumokėta į LFF sąskaitą LT027180300000606678 iki 2019 m. liepos
mėn. 27 d.

Šis LFF DK sprendimas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo jo įteikimo dienos gali
būti skundžiamas LFF Apeliaciniam komitetui, pateikiant apeliacinį skundą, atitinkantį
Kodekse nustatytus reikalavimus.

Posėdžio sekretorius Audrius Remeika

