LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA

2020 METŲ LIETUVOS VAIKŲ SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO NUOSTATAI
SĄVOKOS
Nuostatai – šie 2020 metų Lietuvos vaikų salės futbolo čempionato nuostatai;
Čempionatas – 2020 metų Lietuvos vaikų salės futbolo čempionatas, kurį sudaro trys divizionai: 2006–2007,
2008–2009 ir 2010–2011 metais gimusių vaikų. Pastarųjų dviejų divizionų komandų užimamos vietos
nenustatomos.
LFF – Lietuvos futbolo federacija;
LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;
LSFA – Lietuvos salės futbolo asociacija;
FIFA – Tarptautinė futbolo asociacija;
UEFA – Europos futbolo asociacijų sąjunga;
IFAB – Tarptautinė futbolo asociacijų valdyba;
Varžybos – LFF vykdomos varžybos;
COMET

–

LFF

administruojama

futbolo

informacinė

sistema,

pasiekiama

interneto

adresu

https://comet.lff.lt;
Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis LFF
nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį, o taip pat sporto organizacija, ugdanti atitinkamos amžiaus grupės
ar lyties 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 rungimasis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio
pranašumui išsiaiškinti;
Baudinių serija – Rungtynių pratęsimas, jeigu pagrindinis Rungtynių laikas pasibaigtų lygiosiomis. Komandos
atlieka po tris smūgius nuo 6 metrų atžymos ir Baudinių seriją laimi Komanda, kuri atliko daugiau rezultatyvių
smūgių. Jeigu po trijų smūgių Baudinių serijoje išlieka lygus rezultatas, mušami baudiniai iki pirmos klaidos.
Varžybų dalyvis – LFF ir LSFA vykdomose Varžybose dalyvaujantis asmuo;
Kalendorius – LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas 2020 metų varžybų kalendorius;
Blokuotos valandos – tai patvirtintas laikas, kurio metu negali būti vykdomos jokios futbolo varžybos,
Rungtynės ir/ar turnyrai;
Drausmės Komitetas – drausmės organas, nagrinėjantis Čempionato protestus ir drausminius nusižengimus;
EUR – euras, Europos Sąjungos bendrosios valiutos piniginis vienetas.
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1. BENDROJI DALIS
1.1. Šie Nuostatai nustato 2020 metų sezono Čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat
reglamentuoja kitus su turnyru susijusius klausimus.
1.2. Šie Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF ir galioja iki 2020 metų Čempionato pabaigos. Čempionatą
organizuoja ir vykdo LFF kartu su LSFA.
1.3. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, LFF Klubų licencijavimo ir kitomis
taisyklėmis bei reglamentais.
2. KLUBŲ REGISTRACIJOS IR DALYVAVIMO ČEMPIONATE TVARKA
2.1 Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti Čempionate, privalo LFF nustatytu terminu pateikti oficialų
rašytinį prašymą ir gauti LFF patvirtinimą, suteikiantį teisę dalyvauti Čempionato divizione.
2.2. Visų Čempionato dalyvių – Klubų Komandų – registracija vyksta COMET sistemoje pateikus komandinę
paraišką elektroniniu paštu a.kvalkauskas@lff.lt
2.3 Pateikdamas šį prašymą Klubas automatiškai įsipareigoja paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų,
reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoja visus
ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka.
2.4. Klubas, turintis teisę dalyvauti Čempionate, šios teisės netenka, jeigu:
2.4.1. nepateikia LFF prašymo dalyvauti Čempionate ir/ar registruoti jo Komandą šiuose Nuostatuose
nustatyta tvarka ir/ar kitų pagal šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais.
2.4.2. Klubo Komanda yra pašalinama iš Čempionato už šių Nuostatų, LFF Drausmės kodekso, LFF įstatų,
reglamentų, taisyklių pažeidimus ir/ar sprendimų nevykdymą;
2.5. Čempionato divizionuose dalyvaujančios Klubų Komandos privalo iki likus 1 (vienai) dienai iki pirmojo
rato pirmojo turo Rungtynių pateikti oficialią Komandos dalyvių paraišką, kurioje būtų nurodyti registruoti
žaidėjai, treneriai ir oficialūs asmenys, už Komandos komunikaciją atsakingas asmuo. Paraiška turi būti
suformuota iš COMET sistemos.
2.6. Komandos atstovas, pateikdamas paraišką, užtikrina, kad visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo
tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog Varžybų
organizatoriai nuotraukas ar video medžiagą naudotų varžybų populiarinimo tikslais.
2.7. Komandos atstovas, pateikdamas paraišką, užtikrina, kad visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo
tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog Varžybų organizatoriai
nuotraukas ar video naudotų Varžybų populiarinimo tikslais.
2.8. Čempionato divizionuose dalyvaujančių Klubų vienos Komandos paraiškoje gali būti ne daugiau kaip 25
(dvidešimt penki) žaidėjai. Žaidėjas gali būti registruotas tik vienoje paraiškoje.
2.9. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių ir/arba skaitmenų junginio.
2.10. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo.
2.11. 2020 metų Čempionate turi teisę dalyvauti tik šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Klubų
Komandos. Turinčių teisę dalyvauti Klubų Komandų sąrašas yra tvirtinamas LFF.
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3. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS IR DALYVAVIMO ČEMPIONATE TVARKA
3.1. Asmenys, dalyvaujantys Čempionate privalo būti užregistruoti oficialiame LFF Varžybų dalyvių registre,
vadovaujantis LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš Klubo į Klubą reglamentu. Čempionato dalyviams yra suteikiama
žaidėjo licencija.
3.2. Oficialus Čempionato dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje.
3.3. Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruoti žaidėjai gali dalyvauti Čempionate.
3.4. Žaidėjas registruojamas tik viename Klube, tačiau jis gali žaisti keliose Klubo Komandose, jeigu jis atitinka
šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus.
3.5. Žaidėjų registravimui 2020 metų sezone yra numatytas registracijos laikotarpis iki Čempionato pirmojo turo.
3.6. Sezone žaidėjai gali būti registruoti vienoje Komandoje, kuri buvo nurodyti paraiškoje.
3.7. Čempionate negalimi žaidėjų perėjimai iš vienos Klubo Komandos į kitą Komandą tame pačiame amžiaus
grupės divizione ne registraciniame laikotarpyje.
3.8. Jaunesni žaidėjai gali būti registruojami rungtynėms vyresnio amžiaus to pačio Klubo Komandoje Čempionato
Komandose.
3.9. Jaunesni žaidėjai, esantys vyresnio amžiaus Komandos paraiškoje, negali būti registruojami rungtynėms savo
amžiaus komandose.
3.10. Reikalavimai Čempionate registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau kaip 14 (keturiolika) žaidėjų ir 5
(penki) oficialūs asmenys paraiškoje.
3.11. Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti žaidėjų registracijos atvejai yra nagrinėjami LFF Drausmės
komiteto posėdyje.
4. BENDROJI ČEMPIONATO VYKDYMO TVARKA
4.1. Čempionato 2006–2007 metais gimusių vaikų divizionuose žaidžiama su „Hummel Futsal Elite“
modelio 4 dydžio kamuoliu. Čempionato 2008–2009 ir 2010–2011 metais gimusių žaidėjų divizionuose
žaidžiama su „Hummel Futsal Elite“ modelio 3 dydžio kamuoliu.
4.2. Čempionato Komandų Rungtynių protokole gali būti ne daugiau kaip 14 žaidėjų.
4.3. Į Rungtynių protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse.
4.4. Dalyvių registracija, užpildant protokolą, Rungtynėms yra vykdoma tik per COMET sistemą.
4.5. Čempionato dalyviai privalo turėti registruotas žaidėjo licencijos korteles. Komandos treneriui/vadovui
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
Čempionato dalyvių tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja. Pametus išduotą kortelę ar registruojant
žaidėjus kituose Klubuose, nauja žaidėjo kortelė bus išduota tik sumokėjus LFF Varžybų ir licencijavimo
departamento nustatytą kortelės keitimo mokestį (jei toks mokestis bus taikomas) bei pateikus oficialų raštą
dėl pamestos kortelės. Registruojant žaidėjus kituose Klubuose, sena kortelė privalo būti grąžinta LFF
Varžybų ir licencijavimo departamentui.
4.6. 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
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Komandos žaidėjus. Šios nuotraukos perduodamos LFF Drausmės komitetui tirti. Nuotraukas draudžiama
publikuoti ar kitaip viešinti.
4.7. Žaidėjų marškinėliai privalo būti su numeriu. Tuo pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali žaisti tik
vienas tos pačios Komandos žaidėjas. Žaidėjų numerius, atitinkančius jų dėvimų marškinėlių numerius, prieš
kiekvienas Rungtynes COMET sistemoje patvirtina Komandos treneris/administratorius/vadovas.
4.8. Čempionato Rungtynėse žaidėjų keitimų skaičius neribojamas. Rungtynių metu galimi žaidėjų atgaliniai
keitimai. Jeigu vartininkas yra keičiamas papildomu žaidėju, šis privalo vilkėti tokios pat spalvos markinėlius
kaip vartininkas.
4.9. Čempionato Rungtynės negali būti vykdomos pamokų metu. Rungtynės turi baigtis ne vėliau kaip 20:30
valandą.
4.10. Čempionato Rungtynėse žaidžiami 2 (du) kėliniai po 20 minučių su iki 15 minučių trukmės pertrauka.
Laikas Rungtynių metu nėra stabdomas.
4.11. Čempionato Varžybos gali būti vykdomos turais. Komandos turo metu turi sužaisti ne daugiau kaip 3
(trejas) Rungtynes.
4.12. Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Komanda-aikštės
„šeimininkė” arba turo „šeimininkas“. Tuo atveju jei Komanda-aikštės „šeimininkė” arba turo „šeimininkas“
neįvykdo šiame nuostatų punkte nurodyto reikalavimo Rungtynės arba turas negali būti vykdomas.
4.13. Tuo atveju, jei Komanda pasitraukia ar yra pašalinama iš Čempionato, šios Komandos žaidėjams ir
oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF Drausmės komitetas priimtų kitą
sprendimą.
4.14. Čempionatas vyksta 2 (dviem) etapais:
4.14.1. Pirmas etapas – tai Čempionato sezonas, kuris vyksta Pietų, Rytų, Šiaurės, Vakarų regionų
grupėse.
4.14.2. Čempionato pirmojo etapo Varžybos prasideda 2020 metų sausio 25 dieną, o baigiasi 2020 metų
vasario 29 dieną.
4.14.3. Antras etapas – vykdomas baigiamasis Čempionato renginys, kuriame dalyvauja 2006–2007 m
gimusių vaikų diviziono Komandos, tapusios Pietų, Rytų, Šiaurės, Vakarų regionų grupių nugalėtojomis.
4.14.4. Čempionato antrojo etapo Varžybų datą, laiką ir vietą paskiria LFF.
4.15. Antrojo etapo komandas į pusfinalio poras suskirsto LFF burtų keliu. Komandos, pralaimėjusios
pusfinalius, kovoja dėl trečios vietos. Komandos, laimėjusios pusfinalius, kovoja dėl nugalėtojo titulo.
Pusfinalių dvikovos ir dvikovos dėl vietų vyksta tą pačią dieną.
4.16. Jeigu antrojo etapo Rungtynių pagrindinis laikas pasibaigtų lygiosiomis, Rungtynių nugalėtojui
išaiškinti skiriama Baudinių serija.
4.17 Čempionato finalinių Varžybų nugalėtojams įteikiamos taurės, medaliai bei diplomai. Nugalėtojų
treneriai apdovanojami asmeniniais prizais.
4.18. Čempionato finalinių Varžybų prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, medaliai bei diplomai.
4.19. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių data ir/ar
laikas gali būti keičiami LFF sprendimu. Motyvuotame Klubo prašyme pakeisti Rungtynių datą ir/ar laiką
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privalo būti nurodytos konkrečios priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Rungtynių datos ir/ar laiko
pakeitimo yra pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatytos atitinkamų
Rungtynių pradžios. Prašymas turi būti siunčiamas elektroninio pašto adresu info@jaunimofutbolas.lt.
5. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS
5.1. Varžybos vykdomos pagal tarptautines salės futbolo taisykles, kurių pagrindinės nuostatos:
5.1.1. Aikštėje žaidžia vienas vartininkas ir keturi žaidėjai.
5.1.2. Už pergalę skiriami 3 (trys) taškai, lygiąsias – 1 (vienas) taškas, pralaimėjimą – 0 (nulis) taškų.
5.1.3. Žaidžiama su užribiais. Kamuolys atitenka kitai Komandai, kai kamuolys išrieda už aikštės linijos (jei
salė itin maža – kai paliečia sieną).
5.1.4. Keitimų skaičius neribojamas. Keitimai galimi bet kuriuo metu, tačiau tik prie atsarginių žaidėjų suolelio.
Į aikštę įeinant žaidėjas gali įžengti tik tada, kai perduoda keičiamam žaidėjui skirtuką.
5.1.5. Atliekant baudos smūgį ar išspiriant kamuolį iš užribio, varžovų žaidėjas turi atsitraukti nuo kamuolio ne
mažiau kaip 5 (penkis) metrus (jei salė itin maža – 3 metrus).
5.1.6. Negalima iškart smūgiuoti kamuolio į vartus išspiriant jį iš užribio. Kamuolys, atsidūręs vartuose jį
.prilietus bent vienam žaidėjui, yra įskaitomas kaip įvartis.
5.1.7. Vartininkas kamuolį į žaidimą privalo grąžinti tik ranka per 4 sekundes. Iš rankų galima mesti (perduoti
kamuolį) per visą aikštę. Rankomis į varžovų vartus įmestas įvartis neįskaitomas.
5.1.8. Vartininkui pradėjus ataką, jam atgal kamuolys gali būti perduodamas.
5.1.9. Vartininkas gali žaisti bet kur aikštėje, tačiau savo aikštės pusėje su kamuoliu negali būti ilgiau kaip 5
(penkias) sekundes. Varžovų aikštės pusėje 5 sekundžių taisyklė negalioja.
5.1.10 Komandai per kėlinį prasižengus 6 (šešis) ar daugiau kartų (bet kurioje salės vietoje) skiriamas 10
(dešimties) metrų baudinys. Jei šešta ar vėlesnės baudos varžovams skiriamos arčiau nei 10 (dešimt) metrų nuo
vartų, tada baudos smūgį galima atlikti nuo nusižengimo vietos).
5.1.11. Nusižengus baudos aikštelėje skiriamas 6 (šešių) metrų baudinys.
5.1.12. Įžaidžiant kampinius ar laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios Komandos žaidėjai gali stovėti.
5.1.13. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki Rungtynių pabaigos keičiant jį
kitu žaidėju.
5.2. Jeigu Rungtynėse įvarčių skirtumas pasiekia 5 (penkis), pirmaujanti Komanda turi išimti vieną žaidėją. Jei
rezultatas tampa 4 įvarčiai, vėl žaidžiama pilnomis sudėtimis.
6. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS
6.1. Geltonos kortelės, gautos Čempionato pirmame etape yra nefiksuojamos COMET sistemoje.
6.2. Žaidėjai Čempionato metu gavę raudoną kortelę praleidžia 1 (vienerias) Rungtynes, išskyrus atvejį, jei
žaidėjui yra pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos LFF Drausmės komiteto sprendimu.
6.3. Rungtynių rezultatą ir raudonas korteles (jei jos buvo) į COMET sistemą suveda Komandos-„šeimininkės“
atstovas. Įvarčių autoriai Čempionato pirmame etape nėra fiksuojami.
6.4. Už Komandos atsisakymą tęsti dalyvavimą Čempionate, Klubui, kuriam atstovauja Komanda, LFF Drausmės
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komiteto sprendimu yra taikomos sankcijos, o taip pat Klubo Komanda netenka teisės žaisti 2020 m. Čempionate.
6.5. Klubui, kuris Rungtynėms registravęs vyresnio amžiaus žaidėją arba žaidėją, neturintį LFF identifikavimo
kortelės, yra taikomos sankcijos, o pasikartojus nusižengimui, LFF Drausmės komiteto sprendimu, Klubo
Komanda šalinama iš Čempionato.
6.6. Klubo Komandai neatvykus į Rungtynes, nusižengusiam Klubui yra įskaitomas techninis pralaimėjimas
rezultatu 0:10 bei gali būt taikomos papildomos sankcijos, o taip pat Klubas, kurio Komanda neatvyko, privalo
atlyginti organizatorių išlaidas. Pažeidimui pasikartojus, LFF Drausmės komiteto sprendimu, Klubo Komanda gali
būti diskvalifikuota iki Čempionato pabaigos.
6.7. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų/tėvų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimu ar jų
nepanaudojimo, tenka Rungtynių Komandos-„šeimininkės“ Klubui, kuriam už pažeidimus LFF Drausmės
komiteto sprendimu gali būti taikomos sankcijos.
6.8. Už įžūlų žiūrovų elgesį, agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, trenerių, Komandų
atstovų, teisėjų ir bet kokių kitų asmenų adresu, Klubui gali būti taikomos drausminės sankcijos.
6.9. Už žiūrovų veiksmus, įvairių daiktų mėtymą, įsiveržimą į futbolo aikštę, smurtą prieš Rungtynių dalyvius, dėl
kurių Rungtynės nutraukiamos, nusižengusio Klubo Komandai gali būti taikomos drausminės sankcijos.
Pasikartojus neleistiniems žiūrovų veiksmams, dėl kurių Rungtynės nutraukiamos, LFF Drausmės komitetui
sprendimu, Klubo Komanda gali būti pašalinama iki Čempionato pabaigos.
6.10. Čempionato drausmės taisyklių pagrindas yra LFF Drausmės kodeksas. Visi protestai pateikiami ir
nagrinėjami LFF Drausmės kodekso nustatyta tvarka.
6.11. LFF Vaikų ir jaunių futbolo drausmės komitetas turi teisę LFF Drausmės komitetui pateikti savo
rekomendacines išvadas dėl drausminių klausimų nagrinėjimų ir drausminių sankcijų taikymo Čempionate.
7. INFRASTRUKTŪRA
7.1. Komandos-„šeimininkės“ arba turo „šeimininko“ Klubas privalo paruošti ir užtikrinti:
7.1.2. Varžybų vykdymo techninius reikalavimus atitinkančią salę su 3×2 metrų dydžio vartais visų
Rungtynių metu;
7.1.3. Persirengimo patalpas Varžybų dalyviams;
7.1.4. Atskiras persirengimo patalpas teisėjams, esančias netoliese Komandų persirengimo patalpų;
7.1.5. Tvarką ir saugumą salėje Rungtynių metu.
8. ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA
8.1. Kiekvienas Čempionate dalyvaujantis Klubas likus 5 (penkioms) dienoms iki Čempionato pradžios
privalo LFF nurodyti asmenį, atsakingą už Klubo Komandos komunikaciją viso 2020 metų sezono metu ir
atsiųsti jo kontaktus (telefono numerį ir/ar elektroninį paštą) adresu info@jaunimofutbolas.lt.
8.2. Klubo Komandos komunikacijos atstovas sezono metu reguliariai bendradarbiauja su LFF ir LSFA
komunikacijos atstovais dėl Rungtynių informacijos sklaidos.
8.3. Visų LFF ir LSFA organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF. LFF
gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims.
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8.4. Čempionate dalyvaujantis Klubas savo oficialioje vidinėje komunikacijoje (interneto svetainėje,
paskyroje socialiniame tinkle, pranešimuose žiniasklaidai) komunikuodamas apie Čempionatą, turi pilnai
nurodyti Čempionato pavadinimą.
8.5. Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LFF prašymui, turi ant Čempionate žaidžiančios
Klubo Komandos žaidėjų aprangos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų po tokio prašymo pateikimo
patalpinti abiejų šalių suderintą Čempionato rėmėjo reklaminę vizualiką. Tokiu atveju, reklamos patalpinimo
kaštus dengia Varžybų organizatoriai.
9. TEISĖJAVIMAS
9.1. Pirmame Čempionato etape Rungtynėms teisėją ar teisėjų brigadą skiria Komanda-Rungtynių
„šeimininkė“ arba turo „šeimininkas“. Antrajame etape teisėjus LFF pavedimu skiria LFTA.
9.2. Rungtynių teisėjas gali pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių licencijas.
9.3. Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti registruojami
Rungtynių protokole.
9.4. Žaidėjams, išsirikiavus aikštėje prieš Rungtynes, jie privalo paspausti ranką varžovams ir Rungtynių
teisėjui.
9.5. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis.
9.6. Atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius
ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų.
9.7. Teisėjui pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visus kitus, šiuose Nuostatuose nenumatytus drausminius ir kitus atvejus sprendžia LFF Drausmės
komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
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