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Futbolo klubams, akademijoms, kitoms organizacijoms 

 

KVIETIMAS 

 

LMFA kviečia prisidėti prie mergaičių futbolo turnyrų rengimo  

Lietuvos moterų futbolo asociacija (LMFA) kviečia futbolo įstaigas sutelkti jėgas ir 

suorganizuoti  mergaičių ir merginų šventinius turnyrus.   

Ženkliai išaugus LMFA vykdomų 11x11 formato varžybų skaičiui, išryškėjo turnyrų poreikis 

regioninėms futbolo organizacijoms, kurios dar nėra pajėgios rungtis 11x11 formatu. Todėl 

LMFA yra pasiruošusi paremti naujų turnyrų surengimą ir kviečia bendradarbiauti. 

Visus norinčius organizuoti mergaičių ir merginų futbolo taurės turnyrus prašome iki š. m. 

rugsėjo 3 d. parašyti laišką lmfa@lff.lt ir nurodyti organizacijos rekvizitus, kontaktinį asmenį, 

norimą mergaičių amžiaus grupę ir kodėl šis turnyras turėtų būti patikėtas jums.  

Su organizacija, kuriai bus patikėta orgnaizuoti atitinkmą turnyrą bus pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis dėl veiklos vykdymo ir skirta 400 EUR turnyro išlaidoms padengti. 

2021 m. Lietuvos mergaičių ir merginų futbolo taurės turnyrai butų organizuojamos šiose 

amžiaus grupėse*: 

- 2007 m.g. ir jaun., 8x8 formatas 

- 2009 m.g. ir jaun, 8x8 formatas 

- 2011 m.g. ir jaun., 5x5 formatas 

- 2013 m.g. ir jaun., 5x5 formatas 

*Esant motyvuotam prašymui ir suderinus su LMFA, grupių amžius ir varžybų formatas gali 

būti keičiamas. Šiuose turnyruose dalyvauti draudžiama žaidėjoms, kurios dalyvauja aukšto 

sportinio meistriškumo varžybose. 

Organizacija, kuri teikia prašymą organizuoti mergaičių ir merginų futbolo taurės varžybas, 

turi: 

- apie turnyro datą, dalyvius ir organizacinius procesus pranešti LMFA; 

- paruošti nuostatus ir pakviesti visus norinčius dalyvauti orgnizuojamose varžybose 

(minimalus turnyro komandų dalyvių skaičius- 6); 

- užtikrinti tinkamą aikštę, persirengimo kambarius, galimybę nusiprausti po rungtynių; 
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- turėti reikiamą inventorių turnyrui organizuoti; 

- pasirūpinti medicinos personalu ir užtikrinti jo budėjimą visų varžybų metu; 

- pasirūpinti teisėjais; 

- nupirkti ir įteikti komandoms dalyvėms tokius apdovanojimus: I vieta – taurė ir 

medaliai (pagal nuostatus), II vieta - taurė ir medaliai (pagal nuostatus), III vieta – 

taurė ir medaliai (pagal nuostatus), asmeninusi prizus geriausioms visų komandų 

žaidėjoms; 

- įdėti visas pastangas, kad organizuojamas turnyras mergaitėms ir merginoms suteiktų 

kuo daugiau teigiamų emocijų ir primintų futbolo šventę (pavyzdžui -  muzika turnyro 

metu, papildomos dovanos, konkursai, kt.); 

- pasibaigus turnyrui, bet ne vėliau kaip per 48 val. nuo turnyro pabaigos atsiųsti 

finalinę lentelę su parašais, dalyvių/paraiškų sąrašus, turnyro aprašą ir kokybiškas 

nuotraukas el.p. lmfa@lff.lt.; 

- vykdant turnyrą būti atsakingiems ir laikytis visų LR Vyriausybės ir SAM reikalavimų 

dėl Covid-19 pandemijos valdymo; 

- rinkti papildomus mokesčius už dalyvvaimą turnyre griežtai draudžiama. 

 

PASTABAS: LMFA  sprendimą, kuriai organizacijai bus patikėta organizuoti 

atitinkamą turnyrą, priims atsižvelgdama į turimą infrastruktūrą, turnyrų organizavimo 

patirtį, geografinę padėtį ir motyvaciją organizuoti mergaičių futbolo šventę. 
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