Juoda spalva – sena redakcija
Raudona spalva – nauja redakcija
43. Jei LFF A lygos čempionate dalyvauja 6 (šešios) komandos, čempionatas yra vykdomas šešiais
ratais, kurio tvarkaraštis sudarytas prieš čempionatą ir patvirtintas LFF Vykdomojo Komiteto.
Komandos tarpusavyje žaidžia šešis kartus (trys Rungtynės žaidžiamos namuose – trys išvykoje).
Nei viena komanda neiškrenta į LFF I lygos pirmenybes, o iš LFF I lygos į LFF A lygą patekti
paliekama teisė LFF I lygoje pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios komandos, išskyrus B
komandas.
43. Jei LFF A lygos čempionate dalyvauja 6 (šešios) komandos, čempionatas yra vykdomas
keturiais ratais, kurio tvarkaraštis sudarytas prieš čempionatą ir patvirtintas LFF Vykdomojo
Komiteto. Komandos tarpusavyje žaidžia keturis kartus (dvi Rungtynės žaidžiamos namuose – dvi
išvykoje). Nei viena komanda neiškrenta į LFF I lygos pirmenybes, o iš LFF I lygos į LFF A lygą
patekti paliekama teisė LFF I lygoje pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios komandos,
išskyrus B komandas.
59. LFF A lygos čempionato Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 3 (tris)
žaidėjus.
59. LFF A lygos čempionato Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 (penkis)
žaidėjus.
63. Po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių aikštės linijų (4
kamuoliai), kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 6 (šeši) asmenys, aprengti vienoda sportine
apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (tokių asmenų buvimas yra būtinas).
63. Po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių aikštės linijų (4
kamuoliai), kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 4 (keturi) asmenys, aprengti vienoda sportine
apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (tokių asmenų buvimas yra būtinas).
67. Klubas, kurio Komanda yra „šeimininkė“, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 6 (šešis) asmenų,
paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki Rungtynių pradžios ir rungtynių metu. Šie
asmenys turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų
aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą.
67. Klubas, kurio Komanda yra „šeimininkė“, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 4 (keturių) asmenų,
paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki Rungtynių pradžios ir rungtynių metu. Šie
asmenys turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų
aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą.
79. Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 14 Komandų, pirmenybės vykdomos 2
(dviejų) ratų sistema. Komandos žaidžia du ratus (namai ir išvyka).
79. Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 14 Komandų, pirmenybės vykdomos 1,5
(vieno su puse) ratų sistema. Komandos žaidžia vieną ratą, po kurio skirstomos į dvi grupes (1–8 ir
9–14). Pirmas ratas vykdomas Bergerio sistema, pagal 2019 m. pirmenybėse užimtas vietas. Visi
iškovoti taškai užskaitomi. Grupėse Komandos žaidžia vienu ratu Bergerio sistema, pagal po pirmo
rato užimtas vietas. Komandos, kurios pirmo rato rungtynes žaidė namuose, grupių etapų turuose
žaidždia išvykoje, arba komandos, kurios pirmo rato rungtynes žaidė išvykoje, grupių etapių

turuose žaidždia namuose. Grupės, kurioje žaidžia 1–8 vietas po pirmo rato užėmusios Komandos,
sužaidus visas LFF I lygos pirmenybių Rungtynes, žemiau 8 vietos nekrenta. Atitinkamai grupėje,
kurioje žaidžia 9–14 vietas po pirmo rato užėmusios Komandos, sužaidus visas LFF I lygos
pirmenybių Rungtynes negali pakilti aukščiau 9 vietos.
83. LFF I lygos pirmenybių pirmos vietos laimėtojas įgyja teisę kitą LFF sezoną žaisti LFF A lygos
čempionate. Siekiant pasinaudoti šia teise atitinkamas Klubas privalo įgyvendinti visus su
dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamus reikalavimus.
83. LFF I lygos pirmenybių pirmos, antros, trečios ir ketvirtos vietų laimėtojai įgyja teisę kitą LFF
sezoną žaisti LFF A lygos čempionate. Siekiant pasinaudoti šia teise atitinkamas Klubas privalo
įgyvendinti visus su dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamus reikalavimus.
84. Jei LFF I lygos laimėtojai atsisako dalyvauti kito sezono LFF A lygos čempionate arba
neatitinka visų su dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamų reikalavimų, tuomet šią teisę įgyja
LFF I lygos pirmenybių antros vietos laimėtojas, jeigu pereinamosiose rungtynėse neiškovojo teisės
dalyvauti A lygos čempionate ir jeigu jie įgyvendina visus su dalyvavimu LFF A lygos čempionate
siejamus reikalavimus. Galutinį sprendimą dėl LFF I lygos pirmenybėse dalyvavusių Komandų
dalyvavimo kito sezono LFF A lygos čempionate priima LFF Vykdomasis komitetas.
84. Jei LFF I lygos pirmenybių pirmos, antros, trečios ir ketvirtos vietų komandų laimėtojų tarpe,
kuri nors komanda atsisako dalyvauti kito sezono LFF A lygos čempionate arba neatitinka visų su
dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamų reikalavimų, tuomet šią teisę įgyja LFF I lygos
pirmenybėse, nežemesnę nei aštuntą vietą užėmusios komandos. Jei komandos įgyvendina visus su
dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamus reikalavimus. Galutinį sprendimą dėl LFF I lygos
pirmenybėse dalyvavusių Komandų dalyvavimo kito sezono LFF A lygos čempionate priima LFF
Vykdomasis komitetas.
85. Jei LFF I lygos pirmenybių pirmos ir antros vietų laimėtojai atsisako dalyvauti kito sezono LFF
A lygos čempionate arba neatitinka visų su dalyvavimu A lygos čempionate siejamų reikalavimų,
tuomet LFF A lygos čempionate 7 (septintą) ir 8 (aštuntą) vietą užėmusios Komandos išlaiko teisę
žaisti kito sezono LFF A lygos čempionate.
85. Jei LFF I lygos pirmenybių pirmos, antros, trečios ir ketvirtos vietų laimėtojų tarpe vietas užima
A lygos dublerinės komandos, tokiu atveju jų vietą užima nežemesnę nei aštuntą vietą, LFF I lygos
pirmenybėse, užėmusios komandos. Jei komandos įgyvendina visus su dalyvavimu LFF A lygos
čempionate siejamus reikalavimus. galutinį sprendimą dėl LFF I lygos pirmenybėse dalyvavusių
Komandų dalyvavimo kito sezono LFF A lygos čempionate priima LFF Vykdomasis komitetas.
88. LFF I lygos pirmenybėse paskutinis turas privalo būti žaidžiamas tą pačią dieną ir tuo pačiu
laiku.
88. LFF I lygos pirmenybėse paskutinis pirmo rato turas privalo būti žaidžiamas tą pačią dieną ir
tuo pačiu laiku. Grupėje dėl 1–8 vietų, paskutinis turas (20 turas), privalo būti žaidžiamas tą pačią
dieną ir tuo pačiu laiku. Grupėje dėl 9–14 vietų, paskutinis turas (18 turas), privalo būti žaidžiamas
tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku.
111. Klubai, pageidaujantys dalyvauti 2020 metų LFF Taurės varžybose turi pateikti LFF nustatytos
formos prašymus dalyvauti LFF Taurės varžybose LFF iki 2020 metų balandžio 7 d. Prašymu
Klubas, be kita ko, yra nurodomas LFF Taurės pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos
pavadinimas, pateikiamas Klubo logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA,

UEFA, LFF įstatų,
111. Dėl ilgalaikio paskelbto karantino šalyje, LFF Taurės varžybose dalyvauja tik LFF A, LFF I ir
LFF II lygų klubų komandos.
114. 2020 metų LFF Taurės varžybose 8 (aštuonios) 2020 metų LFF A lygos čempionato
Komandos, pradeda žaisti nuo šešioliktfinalio.
114. 2020 metų LFF Taurės varžybose 6 (šešios) 2020 metų LFF A lygos čempionato Komandos,
pradeda žaisti nuo aštuntfinalio.
116. 2020 metų LFF Taurės varžybų finalas vykdomas 2020 m. spalio 24 d. LFF Vykdomojo
Komiteto sprendimu patvirtintoje vietoje.
116. 2020 metų LFF Taurės varžybų finalas vykdomas 2020 m. lapkričio 7 d. LFF Vykdomojo
Komiteto sprendimu patvirtintoje vietoje.
118. LFF Taurės varžybų Rungtynėse iki aštunfinalio (imtinai) leidžiama keisti ne daugiau kaip 5
žaidėjus, o vėlesniuose etapuose - ne daugiau kaip 3 žaidėjus. Jei Rungtynės pratęsiamos (2 kėliniai
po 15 minučių), tuo atveju komandos įgyja teisę į vieną papildomą keitimą, nežiūrint į tai buvo
išnaudoti keitimai ar ne (neišnaudoti pagal reglamentą keitimai rungtynių pagrindinio laiko metu,
irgi persikelia į pratęsimą).
118. LFF Taurės varžybų Rungtynėse visuose etapuose leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 (penkis)
žaidėjus, Jei Rungtynės pratęsiamos (2 kėliniai po 15 minučių), tuo atveju komandos įgyja teisę į
vieną papildomą keitimą, nežiūrint į tai buvo išnaudoti keitimai ar ne (neišnaudoti pagal reglamentą
keitimai rungtynių pagrindinio laiko metu, irgi persikelia į pratęsimą).
122. LFF Taurės varžybų rungtynių teisėjavimo išlaidas (II, III ir IV) lygų komandoms, apmoka
LFF.
122. LFF Taurės varžybų rungtynių teisėjavimo išlaidas II–os lygos komandoms, apmoka LFF.
191. Žaidėjų registravimo LFF A lygos čempionato varžyboms periodai: sausio 2 d. – kovo 7 d. (imtinai);
antrasis periodas: birželio 27 d. – liepos 27 d. (imtinai).
191. Žaidėjų registravimo LFF A lygos čempionato varžyboms periodai: sausio 2 d. – kovo 7 d. (imtinai);
antrasis periodas: liepos 13 d. – rugpjūčio 12 d. (imtinai). Dėl Covid-19 leidžiamas papildomas periodas
gegužės 23-30 d. (imtinai).
192. Žaidėjų registravimo LFF I lygos pirmenybių varžyboms periodai: vasario 2 d. – kovo 23 d. (imtinai);
antrasis periodas birželio 27 d. – liepos 27 d. (imtinai).
192. Žaidėjų registravimo LFF I lygos pirmenybių varžyboms periodai: vasario 2 d. – kovo 23 d. (imtinai);
antrasis periodas liepos 13 d. – rugpjūčio 12 d. (imtinai). Dėl Covid-19 leidžiamas papildomas periodas
gegužės 23-30 d. (imtinai).

