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2022 M. HEGELMANN LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS 

TAURĖS 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nuostatų paskirtis 

1.1. Šie Nuostatai nustato 2022 metų sezono Hegelmann LFF Taurės varžybų 
organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su Hegelmann 
LFF Taurės varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

1.2. Šie Nuostatai yra privalomi visiems Hegelmann LFF Taurės varžybose 
dalyvaujantiems Klubams, juose registruotiems Žaidėjams bei Oficialiems 
asmenims ir kitiems Dalyviams. 

1.3. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 
2023 metų Sezono Hegelmann LFF Taurės varžybų nuostatų patvirtinimo. 

1.4. Hegelmann LFF Taurės varžybas organizuoja ir vykdo LFF.  

1.5. Hegelmann LFF Taurės varžybos privalo būti administruojamos COMET 
sistemoje. 

1.6. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, LFF klubų 
licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 

2. Sąvokos 

2.1. Nuostatuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes:  

2.1.1. Hegelmann LFF Taurės varžybos – šių Nuostatų nustatyta tvarka LFF 
organizuojamos varžybos, kuriose Komandos varžosi dėl prizo – 
Hegelmann LFF Taurės (aukšto meistriškumo sporto varžybos); 

2.1.2. LFF A lygos čempionatas – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka LFF 
organizuojamos „OPTIBET A lygos“ futbolo klubų varžybos (aukšto 
meistriškumo sporto varžybos); 

2.1.3. LFF I lygos pirmenybės – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka LFF 
organizuojamos I lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo 
sporto varžybos); 

2.1.4. LFF II lygos pirmenybės – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka 
organizuojamos II lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo 
sporto varžybos); 

2.1.5. Asociacija – tam tikros valstybės ar teritorijos ribose veikiant asociacija 
esanti FIFA nare; 
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2.1.6. COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, 
pasiekiama interneto adresu: https://comet.lff.lt 

2.1.7. Dalyviai – Nuostatų 3 straipsnyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys; 

2.1.8. Drausmės kodeksas - LFF drausmės kodeksas; 

2.1.9. Drausmės komitetas – LFF drausmės komitetas; 

2.1.10. FIFA – Fédération Internationale de Football Association; 

2.1.11. FIFA ID: unikalus pasaulinis identifikacinis numeris, kurį FIFA suteikia 
kiekvienam Klubui, Asociacijai ir Žaidėjui; 

2.1.12. Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, veikiantis futbolo srityje, 
turintis Komandą bei esantis LFF nariu tiesiogiai ar LFF nario nariu; 

2.1.13. Komanda – Klubo žaidėjai ir Oficialūs asmenys, dalyvaujantys 
Rungtynėse; 

2.1.14. LFF – Lietuvos futbolo federacija; 

2.1.15. LFF įstatai – atitinkamu momentu galiojantys nustatyta tvarka 
patvirtinti ir įregistruoti Lietuvos futbolo federacijos įstatai; 

2.1.16. LFF veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija; 

2.1.17. LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

2.1.18. Narys – LFF narys ir LFF nario narys; 

2.1.19. Nepilnametis žaidėjas – Žaidėjas, kuriam nėra sukakę 18 metų; 

2.1.20. Nuostatai – šie LFF Taurės varžybų nuostatai; 

2.1.21. Oficialios rungtynės – Organizuoto futbolo rungtynės, kurios vyksta 
pagal iš anksto patvirtintus nuostatus ir tvarkaraštį. Oficialiomis 
rungtynėmis nelaikomos draugiškos ir bandomosios Rungtynės; 

2.1.22. Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Žaidėjus, užsiimantys 
su futbolu susijusia veikla, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir 
veiklos pobūdžio (administracinė, sportinė ar kita) ar trukmės, tokie 
kaip vadovai, treneriai, medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas 
pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys, galintys daryti esminę 
įtaką Klubui, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai; 

2.1.23. Oficialūs rungtynių asmenys – teisėjas, teisėjo padėjėjai (asistentai), 
atsarginis teisėjas, delegatas, inspektorius, komisaras, o taip pat kiti 
asmenys, vykdantys Rungtynių kontrolę bei vertinantys teisėjų 
veiksmus; 

2.1.24. Organizuotas futbolas – Asociacijų organizuojamos futbolo varžybos, 
kurios vykdomos FIFA, konfederacijų, Asociacijų ar jų pavedimu ir yra 
šių organizacijų sankcionuotos; 
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2.1.25. Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda, dalyvaujanti 
atitinkamame čempionate ar pirmenybėse; 

2.1.26. Pilnametis žaidėjas – Žaidėjas, kuriam yra sukakę 18 metų; 

2.1.27. Registracija – įrašo atlikimas (duomenų apie Žaidėją fiksavimas) 
COMET sistemoje LFF nustatyta tvarka; 

2.1.28. Registracijos laikotarpis – LFF nustatytas Žaidėjų registracijos 
Klubuose laikotarpis; 

2.1.29. Rungtynės – dviejų Klubų Komandų rungimasis pagal Žaidimo 
taisykles; 

2.1.30. Sezonas – 12 mėnesių laikotarpis, kuris prasideda LFF patvirtinto 
pirmojo Registracijos laikotarpio pirmąją dieną; 

2.1.31. UEFA – Union of European Football Associations; 

2.1.32. Varžybos – bet kokie futbolo čempionatai, pirmenybės, turnyrai, 
varžybos, oficialiai organizuojami ir vykdomi LFF veiklos teritorijoje; 

2.1.33. Žaidėjas – futbolo žaidėjas, dalyvaujantis Organizuotame futbole; 

2.1.34. Žaidėjų statuso reglamentas – LFF žaidėjų statuso reglamentas; 

2.1.35. Žaidimo taisyklės – Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos (IFAB – 
International Football Association Board) patvirtintos futbolo žaidimo 
taisyklės. 

2.2. Šiame skyriuje nurodytos sąvokos taikytinos fiziniams asmenims yra taikomos 
abiem lytims. Sąvokos naudojamos vienaskaita yra taikomos ir daugiskaitai ir 
atvirkščiai. 

2.3. Nuostatuose neaptartos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos ir/ar 
aiškinamos LFF įstatuose, Drausmės kodekse ir Žaidėjų statuso reglamente.  

3. Nuostatų taikymas asmenims 

3.1. Nuostatai taikomi ir jo privalo laikytis šie fiziniai bei juridiniai asmenys: 

3.1.1. Nariai; 

3.1.2. LFF bei Narių darbuotojai; 

3.1.3. Klubai; 

3.1.4. Oficialūs asmenys; 

3.1.5. Žaidėjai, treneriai, teisėjai; 

3.1.6. Žaidėjų agentai ir kiti Žaidėjų atstovai; 

3.1.7. Oficialūs rungtynių asmenys; 

3.1.8. kitos LFF veiklos teritorijoje veikiančios su futbolu susijusios 
asociacijos, sąjungos, kitos organizacijos, jų nariai bei darbuotojai. 
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4. Dalyvavimas Hegelmann LFF Taurės varžybose 

4.1. Hegelmann LFF Taurės varžybose privalo dalyvauti LFF A lygos čempionate, 
LFF I lygos pirmenybėse ir LFF II lygos pirmenybės dalyvaujančios Komandos.  

4.2. Hegelmann LFF Taurės varžybose taip pat gali dalyvauti ir kitų Klubų, 
registruotų COMET sistemoje, Komandos, dalyvaujančios LFF III lygos ir 
žemesnių lygų pirmenybėse (11х11).  

4.3. Hegelmann LFF Taurės varžybose gali dalyvauti tik viena Klubo Komanda. 
Jeigu Klubas turi kelias Komandas, Hegelmann LFF Taurės varžybose gali 
dalyvauti tik Klubo Pagrindinė komanda. 

4.4. Klubai, dalyvaujantys LFF III ir žemesnių lygų pirmenybėse, pageidaujantys 
dalyvauti Hegelmann LFF Taurės varžybose turi pateikti LFF nustatytos 
formos prašymus dalyvauti Hegelmann LFF Taurės varžybose iki 2022 m. 
balandžio 8 d.  

4.5. Prašyme Klubas, be kita ko, privalo nurodyti Hegelmann LFF Taurės 
pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimą, pateikti Klubo 
logotipo pavyzdį (jei logotipą turi) bei įsipareigoti laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, 
reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei Žaidimo taisyklių ir šių Nuostatų, LFF ar 
jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų ir LFF įstatuose nustatytos ginčų 
nagrinėjimo tvarkos. 

5. Sąžiningas žaidimas ir Hegelmann LFF Taurės varžybų integralumas 

5.1. Visiems Hegelmann LFF Taurės varžybose rungtyniaujantiems Žaidėjams yra 
privalomi individualūs Sąžiningo žaidimo (integrity) mokymai. Šie mokymai 
organizuojami nuotoliniu būdu. Registruojant Žaidėjus Hegelmann LFF Taurės 
varžyboms yra privaloma pateikti sertifikatą patvirtinantį, kad kiekvienas 
Hegelmann LFF Taurės varžybose dalyvausiantis Žaidėjas sėkmingai dalyvavo 
šiuose mokymuose. Žaidėjams, kurie pateikė sertifikatus kitoms 2022 m. 
Sezono Varžyboms, pakartotinai sertifikatų teikti nereikia. 

6. Dopingas 

6.1. Dopingo vartojimas yra draudžiamas. Dopingo vartojimo ir antidopingo 
taisyklių pažeidimų sudėtys ir sankcijos yra nustatytos FIFA antidopingo 
reglamente. Dalyviai privalo laikytis šio reglamento. Už dopingo vartojimo ir 
antidopingo taisyklių pažeidimus sankcijos yra skiriamos remiantis FIFA 
antidopingo reglamentu, FIFA Drausmės kodeksu bei Drausmės kodeksu. 

7. Apdovanojimai 

7.1. Hegelmann LFF Taurės varžybų laimėtojams įteikiama Hegelmann LFF Taurė 
(pereinamoji).  

7.2. Hegelmann LFF Taurės varžybų laimėtojams įteikiami diplomai bei 40 
(keturiasdešimt) medalių.  
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7.3. Hegelmann LFF Taurės varžybų laimėtojai yra apdovanojami LFF nustatyta 
tvarka. 

8. Intelektinės nuosavybės teisės 

8.1. Hegelmann LFF Taurės varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės ir 
komercinės teisės priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti ar suteikti 
tretiesiems asmenims.  

8.2. LFF turi teisę sudaryti sutartis dėl Hegelmann LFF Taurės varžybų Rungtynių 
transliacijų su bet kuriuo televizijos kanalu, internetu ar kitomis 
telekomunikacijų priemonėmis. 

8.3. LFF gali suteikti Klubui neišskirtinę Hegelmann LFF Taurės Rungtynių vaizdo 
transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei atitinkamos teisės 
nėra perduotos tretiesiems asmenims. Klubas, kuriam suteikta neišskirtinė 
Hegelmann LFF Taurės Rungtynių vaizdo transliacijos licencija Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, privalo neatlygintinai pateikti LFF arba LFF nurodytam 
trečiajam asmeniui tiesioginį Rungtynių vaizdo signalą̨ (jei toks yra) ir, iš karto 
po Rungtynių, vaizdo įrašą̨.  

II. SKYRIUS. VARŽYBŲ SISTEMA 

9. Hegelmann LFF Taurės varžybų sistema 

9.1. Hegelmann LFF Taurės varžybų tvarkaraštį tvirtina LFF Vykdomasis komitetas.  

9.2. Hegelmann LFF Taurės varžybos žaidžiamos atkrintamųjų varžybų sistema, t.y. 
kiekviename etape savo poroje laimėjusi Komanda patenka į kitą varžybų 
etapą, o pralaimėjusi Komanda iškrenta iš tolesnių LFF Taurės varžybų. 

9.3. Hegelmann LFF Taurės varžybose 10 (dešimt) 2022 metų LFF A lygos 
čempionato Komandų, pradeda žaisti nuo 1/16 finalo. 

9.4. Kiekviename etape (išskyrus finalą) Komandos į poras paskirstomos burtais. 

9.5. Kiekviename etape Komandų pora žaidžia vienerias Rungtynes. Rungtynės 
žaidžiamos žemesnės lygos Komandos aikštėje. Jeigu poroje žaidžia tos pačios 
lygos Komandos, Rungtynės žaidžiamos tos Komandos aišktėje, kuri burtų 
metu buvo ištraukta pirmoji. 

9.6. Jeigu pagrindinis Rungtynių laikas baigiasi lygiosiomis yra žaidžiamas 
pratęsimas – du kėliniai po 15 (penkiolika) minučių; pratęsimo metu kiekviena 
Komanda gali atlikti vieną papildomą keitimą. Jeigu pratęsimas baigiamas 
lygiosiomis, mušami vienuolikos metrų baudiniai Žaidimo taisyklėse nustatyta 
tvarka. 

9.7. Hegelmann LFF Taurės varžybų finalas yra vykdomas LFF Vykdomojo Komiteto 
sprendimu patvirtintu laiku ir patvirtintoje vietoje. 
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10. UEFA varžybos 

10.1. Hegelmann LFF Taurės varžybų nugalėtojai įgyja teisę dalyvauti atitinkamose 
2023/24 m. UEFA varžybose atitinkamų UEFA varžybų nuostatų nustatyta 
tvarka.  

10.2. Tuo atveju, kai abi Hegelmann LFF Taurės varžybų finalininkės yra Komandos, 
įgijusios teisę dalyvauti atitinkamuose UEFA varžybose, arba LFF A lygos 
čempionato antrosios arba trečiosios vietų laimėtojai tampa Hegelmann LFF 
Taurės varžybų laimėtojais, LFF A lygos čempionato ketvirtos vietos laimėtojas 
įgyja teisę žaisti UEFA Konferencijų Lygos varžybose, nebent UEFA 
Konferencijų lygos nuostatai numato kitaip. 

10.3. Atitinkamų UEFA varžybų nuostatai gali numatyti papildomas taisykles, 
kuriomis remiantis yra sprendžiama dėl teisės dalyvauti atitinkamose UEFA 
varžybose įgijimo ir/ar suteikimo. 

III. SKYRIUS. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA  

11. Žaidėjų registracija Hegelmann LFF Taurės varžyboms 

11.1. Žaidėjai, dalyvaujantys Hegelmann LFF Taurės varžybose turi būti registruoti 
vadovaujantis LFF žaidėjų statuso reglamentu.  

11.2. Oficialus Hegelmann LFF Taurės varžybų Žaidėjų registras yra vedamas COMET 
sistemoje. 

11.3. LFF A lygos čempionato, I lygos pirmenybių ir II lygos pirmenybių Klubų Žaidėjai 
Rungtynių metu privalo turėti savo licencijas. LFF III lygos pirmenybių ir 
žemesnių lygų pirmenybių Komandų Žaidėjai privalo Rungtynių metu turėti 
savo lygų galiojančias licencijas arba asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. 

11.4. Komandoje registruojamų Žaidėjų skaičius ir kiti reikalavimai Žaidėjams 
nustatomi pagal atitinkamų varžybų, kuriose dalyvauja Komanda, nuostatus. 

IV. SKYRIUS. RUNGTYNIŲ VYKDYMAS 

12. Pagrindinės Klubo pareigos 

12.1. Klubas turi užtikrinti sklandų „namų“ Rungtynių vykdymą.  

12.2. Klubas, kurio Komanda yra aikštės „šeimininkė“ privalo paruošti ir užtikrinti 
infrastruktūrą, remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais 
Nuostatais. 

12.3. Pradedant pusfinaliu, be kita ko, Klubas, kurio Komanda yra aikštės 
„šeimininkė“, privalo užtikrinti: 

12.3.1. greitosios pagalbos automobilio budėjimą ir medicinos darbuotojų 
budėjimą varžybų metu; taip pat privalo būti 2 (du) neštuvai ir 
nemažiau nei 4 (keturi) asmenys, galintys nešti neštuvus; 
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12.3.2. mineralinį vandenį ir/ar arbatą teisėjams; 

12.3.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir elektroninę Žaidėjų keitimų lentą 
rezerviniam teisėjui; 

12.3.4. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu, saugos tarnybos 
budėjimą Rungtynių metu stadione. Klubas privalo ne vėliau kaip prieš 
3 (tris) dienas iki Rungtynių suderinti stadiono saugos planą su policija. 
Apsaugą užtikrinantys saugos tarnybos darbuotojai privalo pradėti 
budėjimą nuo tada kai oficialiai atidaromi vartai į stadioną žiūrovams, 
bet ne vėliau nei likus 1 (vienai) valandai iki Rungtynių pradžios, ir baigti 
budėjimą 1 (viena) valanda po Rungtynių pabaigos. Tik Rungtynių 
delegatas, o jam nesant Rungtynių inspektorius turi teisę budinčius 
saugos tarnybos darbuotojus paleisti anksčiau. Tačiau kilus 
konfliktinėms situacijoms, saugos tarnybos darbuotojai privalo budėti 
tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas Rungtynių dalyvių, 
Oficialių rungtynių asmenų, žiūrovų, Oficialių asmenų saugumas; 

12.3.5. rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais 
(„šeimininkai“ – „svečiai“); 

12.3.6. stadione esantį ir veikiantį kompiuterį, spausdintuvą, interneto ryšį bei 
kitas reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos 
duomenų spausdinimui; stadione Rungtynių dieną turi būti sudarytos 
galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Komandų 
atstovams, LFF administracijos darbuotojams pasinaudoti COMET 
sistema bei atsispausdinti joje esančius duomenis. 

12.3.7. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, apskričių futbolo 
federacijų prezidentams, LFTA teisėjams ir Rungtynių inspektoriams, 
LFF futbolo vystymo departamento darbuotojams (pateikus 
darbuotojo pažymėjimą); 

12.3.8. jog visų Rungtynių metu stadione būtų iškelta valstybinė vėliava; 

12.3.9. jog prieš ir po Rungtynių būtų padaromos Rungtynių protokolų kopijos 
Rungtynėse dalyvavusioms komandoms bei Rungtynių delegatui, 
Rungtynių inspektoriui ir Rungtynių teisėjui; 

12.3.10. jog stadione būtų garantuotas pastovus elektros tiekimas, o gedimo 
atveju būtų įjungtas avarinis elektros tiekimas (jei naudojamas 
apšvietimas). 

13. Bendrieji Rungtynių vykdymo klausimai 

13.1. Rungtynėse žaidžiami 2 (du) kėliniai po 45 (keturiasdešimt penkias) minutes su 
15 (penkiolikos) minučių pertrauka. 
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13.2. Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 (penkis) Žaidėjus. 
Žaidėjams pakeisti komanda turi ne daugiau nei 3 (tris) Rungtynių stabdymus. 
Per pertrauką tarp kėlinių atlikti keitimai nemažina galimų stabdymų skaičiaus. 

13.3. Nuo 1/8 finalo Rungtynėse privaloma žaisti naudojant 8 (aštuonis) kamuolius, 
aprobuotus FIFA:  

13.3.1. 1 (vienas) kamuolys aikštėje; 

13.3.2. 1 (vienas) kamuolys pas rezervinį teisėją; 

13.3.3. po 1 (vieną) kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 (du) 
kamuolius už šoninių aikštės linijų (4 kamuoliai); 

13.3.4. kamuolius turi padavinėti nemažiau nei 6 (šeši) jaunieji futbolininkai, 
aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių 
Komandų (jaunųjų futbolininkų buvimą privalo užtikrinti Komanda, 
kuri yra aikštės „šeimininkė“). 

13.4. Iki Rungtynių likus 90 (devyniasdešimt) minučių Rungtynių delegatas, o jam 
nesant – Rungtynių inspektorius, privalo surengti pasitarimą, kuriame privalo 
dalyvauti abiejų rungtyniaujančių Komandų atstovai, Rungtynių inspektorius, 
teisėjai ir saugos tarnybų atstovai, atsakingi už saugumą Rungtynių metu, bei 
stadiono administracijos atstovas. Rungtynių delegatas (o jam nesant – 
Rungtynių inspektorius) užpildo susirinkimo dalyvių lapą su dalyvaujančių 
asmenų pavardėmis. 

13.5. Komandos privalo atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 90 (devyniasdešimt) 
minučių iki Rungtynių pradžios. Komandai laiku neatvykus į Rungtynes 
(vėluojant), Komandos laukiama 45 (keturiasdešimt penkias) minutes nuo 
tvarkaraštyje numatytos Rungtynių pradžios. Iškilus nenumatytiems atvejams, 
Rungtynių inspektorius (jam nesant – Rungtynių teisėjas) su LFF Futbolo 
vystymo departamento leidimu, gali pratęsti vėluojančios Komandos laukimo 
(atvykimo) laiką.  

13.6. Rungtynių aikštės teisėjas prieš Rungtynes privalo pareikalauti pateikti abiejų 
Komandų aprangos pavyzdį – po vienus abiejų Komandų Žaidėjų marškinėlius, 
kelnaites, getras, o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangas. 
Teisėjui pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” Komanda. 

13.7. Žaidėjų marškinėlių numeriai privalo atitikti tuos numerius, kurie Žaidėjams 
buvo priskirti Žaidėjus registruojant Hegelmann LFF Taurės varžyboms. Žaidėją 
išregistravus iš Klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas kitam Žaidėjui. 

13.8. Ant Žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti Žaidėjo numeris. Žaidėjo numerio 
dydis ant marškinėlių nugarinės pusės: 25-35 cm. Ant Žaidėjo kelnaičių 
priekinės dešinės pusės privalo būti Žaidėjo numeris, kurio dydis: 10-15 cm.  
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13.9. Žaidėjų marškinėlių priekinėje pusėje turi būti Klubo logotipas (jei Klubas turi 
logotipą), kuris buvo pateiktas LFF registruojant Klubo Komandą Hegelmann 
LFF Taurės varžyboms.  

13.10. Rungtynių aikštės teisėjas, nustatęs, kad visos Komandos ar jos dalies apranga 
neatitinka šių Nuostatų ir/ar Žaidimo taisyklių reikalavimų, gali pareikalauti 
Klubo pašalinti pažeidimus jo nurodytais būdais, o Klubui nevykdant šių 
reikalavimų, priimti sprendimą nevykdyti Rungtynių. Tokiu atveju Klubo 
Komandai, atsakingai dėl neįvykusių Rungtynių, yra įskaitomas pralaimėjimas 
rezultatu 0:3. Atitinkamam Klubui už šiame Nuostatų punkte nurodytą 
pažeidimą Drausmės komiteto sprendimu gali būti taikomos Drausmės 
kodekse numatytos sankcijos.  

13.11. Rungtynių aikštės teisėjas gali priimti sprendimą nevykdyti Rungtynių dėl 
blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Tokiu atveju Rungtynės turi būti 
žaidžiamos toje pačioje aikštėje kitą dieną, o nesant galimybių vykdyti 
Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, 
laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis.  

13.12. Jei Rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės, 
likęs Rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną 
išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei 
Komanda išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. Nesant galimybių 
vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl 
datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis.  

13.13. Kilus įtarimų, jog Rungtynėmis gali būti manipuliuojama, LFF Sąžiningo žaidimo 
pareigūno reikalavimu Rungtynių aikštės teisėjas privalo nevykdyti Rungtynių 
ar atidėti jų pradžią, jeigu Rungtynės dar nėra prasidėjusios, arba laikinai ar 
visiškai Rungtynių vykdymą nutraukti, jeigu Rungtynės yra prasidėjusios. Tuo 
atveju, jeigu Rungtynės yra nevykdomos arba visiškai nutraukiamos, Drausmės 
komitetas priima sprendimą dėl jų baigties.  

13.14. Žaidėjai po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti ranką 
priešininkams ir Rungtynių teisėjams, jei tai neprieštarauja COVID protokolui.  

13.15. Techninėje zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiais elektroniniais 
įrenginiais, jeigu dėl jų naudojimo nėra gautas išankstinis Rungtynių teisėjo 
sutikimas, išskyrus Žaidimo taisyklėse leidžiamus elektroninius prietaisus 
žaidėjo pasirodymo analizei ir sekimui, o taip pat komunikacijos priemones 
skirtas saugumo užtikrinimui. 

13.16. Atsarginiai Žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti 
skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų 
aprangų.  
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14. Rungtynių dalyviai ir Rungtynių protokolas 

14.1. Rungtynių dalyvių registracija yra vykdoma COMET sistemoje užpildant 
Rungtynių protokolą. 

14.2. Rungtynių dalyvių registracija turi būti baigta likus ne mažiau kaip 60 
(šešiasdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios. Tik Rungtynėms registruoti 
Žaidėjai gali dalyvauti Rungtynėse. 

14.3. Rungtynėms Komandoje gali būti registruojami ne daugiau kaip 23 (dvidešimt 
trys) Žaidėjai. 

14.4. Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje visą laiką turi žaisti bent 
3 (trys) Lietuvos Respublikos piliečiai: 

14.4.1. Žaidėjų keitimo atveju, turi būti užtikrinama, kad po keitimo aikštėje 
Komandos sudėtyje žaistų bent 3 (trys) Lietuvos Respublikos piliečiai; 

14.4.2. jeigu Žaidėjas – Lietuvos Respublikos pilietis yra pašalinamas iš aikštės 
(antra geltona kortelė ar raudona kortelė), aikštėje gali likti atitinkamai 
mažiau Žaidėjų – Lietuvos Respublikos piliečių; 

14.4.3. jeigu Žaidėjas – Lietuvos Respublikos pilietis dėl traumos nebegali tęsti 
Rungtynių ir Komanda yra išnaudojusi visus keitimus (t.y. nebegali 
atlikti daugiau keitimų), aikštėje gali likti atitinkamai mažiau Žaidėjų – 
Lietuvos Respublikos piliečių; 

14.4.4. jeigu vartininkas – Lietuvos Respublikos pilietis Rungtynių metu gauna 
traumą ir dėl to yra keičiamas, jį galima keisti į kitą vartininką 
nepriklausomai nuo pastarojo pilietybės, net jeigu dėl to aikštėje 
žaidžiančių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius būtų mažesnis už 
reikalaujamą minimalų skaičių. 

14.5. Draudžiama registruoti Rungtynėms ir įrašyti į Rungtynių protokolą Žaidėją, 
neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruotas Hegelmann LFF Taurės 
varžyboms, neregistruotas Rungtynėms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos 
Nuostatus ar kitas LFF taisykles, turi drausminių nuobaudų, suspendavimas, 
diskvalifikacija ar pan.).  

14.6. Rungtynių teisėjas gali pareikalauti pateikti abiejų Komandų Žaidėjų 
registruotų Rungtynėms elektronines arba spausdintas licencijas.  

14.7. Rungtynėms neprasidėjus abiejų Komandų užpildytas ir abiejų Komandų 
patvirtintas Rungtynių protokolas COMET sistemoje (Rungtynėms registruoti 
Žaidėjai) gali būti keičiamas tik laikantis šių reikalavimų:  

14.7.1. jei dėl kokios nors priežasties kuris nors iš startinės sudėties (11) 
Rungtynėms registruotų Žaidėjų negali pradėti Rungtynių, juos gali 
keisti bet kurie iš Rungtynėms registruotų atsarginių Žaidėjų. Šie 
keitimai atitinkamai mažina atsarginių Žaidėjų skaičių. Nepaisant to, 
Rungtynių metu vis tiek leidžiami penki Žaidėjų keitimai;  
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14.7.2. jei dėl kokios nors priežasties kuris nors iš Rungtynėms registruotų 
atsarginių Žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, dėl to 
atitinkamai sumažėja atsarginių Žaidėjų skaičius;  

14.7.3. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas vartininkas 
negali išeiti į aikštę, Rungtynėms gali būti registruojamas kitas 
vartininkas, kuris iš pradžių nebuvo registruotas Rungtynėms.  

14.8. Rungtynėms registruoti atsarginiai Komandos Žaidėjai ir šeši Oficialūs 
asmenys, kurie visi yra įtraukti į Rungtynių protokolą privalo sėdėti ant 
atsarginių suolelio.  

14.9. Komanda gali įtraukti į Rungtynių protokolą iki 3 (trijų) papildomų Oficialių 
asmenų. Tokiu atveju šiems asmenims turi būti pastatytos papildomos kėdės 
ne mažiau kaip 5 (penki) metrai nuo atsarginio suolelio, į pusę toliau nuo 
techninės zonos ir tolyn nuo aikštės vidurio.  

14.10. Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kt.) turi būti suvedama į 
COMET sistemą užpildant Rungtynių protokolą. 

V. SKYRIUS. TEISĖJAVIMAS  

15. Teisėjų skyrimo tvarka 

15.1. Hegelmann LFF Taurės varžybų rungtynių teisėjavimo išlaidas apmoka LFF. 

15.2. Hegelmann LFF Taurės Rungtynėse gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, 
turintys atitinkamas licencijas.  

15.3. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFF teisėjų komitetas.  

15.4. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, taip pat gali 
būti paskirti ir 2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių 
inspektorius, bei gali būti paskirtas Rungtynių delegatas.  

15.5. Jei vienas iš Rungtynės teisėjauti paskirtų teisėjų negali atlikti savo funkcijų 
dėl traumos, ligos ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis ne 
žemesnę LFTA kvalifikaciją.  

VI. SKYRIUS. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS  

16. Drausminės taisyklės 

16.1. LFF drausminės taisyklės yra nustatytos Drausmės kodekse.  

VII. SKYRIUS. ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 

17. Žiniasklaida ir rinkodara 

17.1. Visose Rungtynėse LFF turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 
(dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių 
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stendų privalo būti už šoninės aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras, o 6 
(šeši) stendai už galinės vartų linijos. 

17.2. Žiniasklaidos atstovai turi teisę patekti į Rungtynes su darbo pažymėjimais 
arba pagal „namuose“ rungtyniaujančio Klubo akreditacijas, jei tokios atskirai 
išduodamos. 

17.3. Klubo atstovas spaudai teikia informaciją apie Rungtynėse dalyvaujančių 
Komandų sudėtis bei Rungtynių eigą LFF nurodytomis priemonėmis.  

17.4. Komanda – aikštės “šeimininkė” privalo neatlygintinai suteikti bent vienam 
paskirtam internetinės TV arba TV atstovui žiniasklaidos atstovo akreditaciją ir 
sudaryti darbo sąlygas, įskaitant prieigą prie interneto, stadione esančiose 
žiniasklaidos darbo vietose.  

17.5. Hegelmann LFF Taurės Rungtynėse dalyvaujantys Klubai turi teisę realiu laiku 
į elektronines sistemas/prietaisus, suvedinėti informaciją apie šiose varžybose 
vykstančias Rungtynes (sportinę informaciją) ir ją skelbti, pateikti ir/ar perduoti 
tik nekomerciniais tikslais ir tik savo poreikių tenkinimui.  

17.6. LFF turi teisę nustatyti Klubams, dalyvaujantiems Hegelmann LFF Taurės 
Rungtynėse, privalomus nurodymus ir reikalavimus dėl akreditacijų išdavimo į 
Rungtynes. Klubui tokie nurodymai ir reikalavimai tampa privalomi ir vykdytini 
nuo jų pranešimo atitinkamam Klubui momento.  

VIII. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Baigiamosios nuostatos 

18.1. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LFF Vykdomasis 
komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai. 

18.2. Siekiant užtikrinti šių Nuostatų vientisumą̨ ir atskirų struktūrinių dalių 
suderinamumą̨, taikant jo normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šių Nuostatų 
sistemą bei struktūrą.  

18.3. Aiškinant šių Nuostatų nuostatas, atsižvelgiama į Žaidėjų statuso ir perėjimo 
reglamentą ir Drausmės kodeksą.  

Šie Nuostatai yra patvirtinti LFF Vykdomojo Komiteto 2022 m. kovo 16 d. sprendimu.  

Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2022 m. kovo 16 d.  

 

LFF Prezidentas: Tomas Danilevičius  

 

LFF Generalinis sekretorius: Edgaras Stankevičius  

 


