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Šiame protokole numatytos taisyklės, kuriomis privalo vadovautis visos komandos, dalyvaujančios 

2021 metų Lietuvos moterų futbolo žiemos taurės varžybose. Šio protokolo galiojimo terminas yra 

neapibrėžtas ir jis gali būti koreguojamas priklausomai nuo epidemiologinės Lietuvoje.  

 

1. Visos Žiemos taurės rungynės, kol nebus paskelbta kitaip, vykdomos be žiūrovų. Į aikštyną/maniežą 

gali patekti tik komandos, teisėjai ir kitas presonalas, būtinas rungtynėms vykdyti. Fotografai ir/ar 

žiniasklaidos atstovai gali patekti tik gavę LMFA leidimą. 

 

2. Į rungtynes atvykstanti komanda su savimi privalo turėti atspausdintą komandos sąrašą su 

rungtynėse dalyvaujančiais asmenimis. Šiame sąraše bus įrašoma komandos narių kūno temperatūra bei 

pagal jį asmenys bus įleidžiami į aikštyną/maniežą. 

 

3. LMFA paskirtas atstovas atsako už tai, kad abiejų komandų žaidėjams bei teisėjams, prieš patenkant 

į aikštyną/maniežą, būtų pamatuota kūno temperatūra. Jei žaidėjo ar kito rungtynių dalyvio temperatūra 

viršija 37,3 °C, asmuo negali patekti į aikštyno/maniežo vidų. Esant poreikiui ir kilus neaiškumų dėl 

termometro parodymų – temperatūra matuojama 3 (tris) kartus. 

 

4. Visi į aikštyną/maniežą atvykstantys asmenys privalo laikytis saugumo reikalavimų bei dėvėti veidą 

dengiančias kaukes. Kaukės privalo būti dėvimos ir komandų žaidėjų, išskyrus kai žaidėjos yra 

persirengimo patalpose, daro apšilimą ir rungtynių metu. 

 

5. Rungtynių metu apsauginių veido kaukių nereikia dėvėti komandos vyr. treneriui ir atsarginiams 

žaidėjams. Visas kitas personalas visų rungtynių metu privalo dėvėti nosįir burną dengiančias kaukes. 

 

6. Tarp asmenų, sėdinčių ant atsarginių suolelio, turi būti palikta bent viena laisva vieta. 

 

7. Komandos prieš rungtynes nesirikiuoja aikštės viduryje ir žaidėjai bei treneriai nespaudžia rankų 

vieni kitiems. Po apšilimo rungtynių teisėjai pasikviečia komandų kapitones bei išmeta burtus ir iš 

rūbinių žaidėjos iš karto eina į aikštę ir užima vietas savo aikštės pusėje. Rankų paspaudimų 

rekomenduojame vengti ir po rungtynių. 

 

8.Kiekviena žaidėja turi naudotis individualiu vandens buteliu/gertuve. 

 

9. Komanda, sužaidusi rungtynes, privalo kuo greičiau apleisti rūbinę ir palikti aikštyną/maniežą. 

Paliekant aikštyną/maniežą visi asmenys privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes. 

 

10. Rūbines rekomenduojama dezinfekuoti prieš komandoms ir kitiems dalyviams atvykstant į 

rungtynes. 

 

11. Apie COVID-19 atvejus ar įtarimus dėl COVID-19 atvejo/-ų komandoje privaloma kuo skubiau 

pranešti vyriausiajam varžybų teisėjui. 



 

12. Prašome kiekvienos, Lietuvos moterų futbolo žiemos taurės varžybose dalyvaujančios komandos, 

elgtis sąmoningai bei atsakingai ir laikytis visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos reikavimų. 

13. Šis protokolas nėra galutinis ir gali keistis priklausomai nuo epidemiologinės situacijos Lietuvoje. 

LMFA įsipareigoja apie protokolo pakeitimus informuoti komandas raštu. 
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