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LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLO ASOCIACIJA 

 

 

TVIRTINU 

       LVJFA direktorius 

       D. Bička 

 

2017 m. lapkričio 27 d. 

 

2017–2018 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ (2006, 2007, 2008, 2009 m. gim. vaikų)  

MAŽOJO FUTBOLO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.1. Skatinti mokinius sistemingai sportuoti, populiarinti futbolą tarp vaikų. 

1.2. Siekti doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, laikytis garbingos kovos ir kilnaus 

elgesio principų. 

1.3. Ieškoti gabių, talentingų sportui vaikų, sudaryti sąlygas jiems tobulėti. 

1.4. Išaiškinti stipriausias Lietuvos mokinių mažojo futbolo komandas. 

 

2. VADOVAVIMAS 

2.1. Varžybas organizuoja ir vykdo  Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija. 

2.2. Betarpiškai varžybas, pagal LVJFA pateiktus tvarkaraščius, vykdo Lietuvos ugdymo 

įstaigos ar sporto klubai, kurių aikštėse vykdomos varžybos. 

 

3. ORGANIZAVIMAS 

3.1. Čempionatas vykdomas 3 etapais: 

3.1.1. I etapas – varžybos pogrupiuose: 

3.1.1.1. Pogrupiai sudaromi teritoriniu principu;  

3.1.1.2. Pogrupių ir komandų skaičius pogrupiuose priklauso nuo užsiregistravusių 

komandų skaičiaus. 

3.1.1.3. varžybos vyks pogrupiuose, dviem arba trimis ratais, savoje ir varžovų 

aikštėse, grupėse kur žaidžiama trimis ratais trečiame rate komanda 

šeimininkė nustatoma parenkant atsitiktinai;  

3.1.2. susidarius nenumatytoms aplinkybėms, rungtynes perkelti galima komandoms 

sutarus dėl rungtynių datos ir informavus varžybų organizatorius. Rungtynes būtina 

sužaisti per 10 dienų laikotarpį, bet ne vėliau nei numatytos paskutinės grupės 

rungtynės;  

3.2. II etapas – Rytų regiono 2008, 2009 m. amžiaus grupių komandos pirmos vietos laimėtojai 

savo divizionuose žaidžia tarpusavyje dėl regiono nugalėtojo vardo. Vakarų regiono 2006, 

2009 m. amžiaus grupių komandos pirmos vietos laimėtojai savo divizionuose žaidžia 

tarpusavyje dėl regiono nugalėtojo vardo.  

3.2.1. II etapas vykdomas namų–išvykos dviejų rungtynių principu: Pirmosios II etapo 

rungtynės vyksta 1 progrupių nugalėtojų namų aikštėse, o atsakomosios – 2 pogrupių 

nugalėtojų namų aikštėse. 

3.2.2. Komanda-poros nugalėtoja (iš dviejų susitikimų namuose ir svečiuose) patenka į kitą 

varžybų etapą. 

3.3. III etapas – finalas. Į finalinį etapą patenka Pietų regiono 2006, 2007, 2008, 2009 m. 

amžiaus grupėse pirmas vietas užėmusios komandos. Rytų regiono 2006, 2007 m. amžiaus 

grupių pirmas vietas užėmusios komandos, 2008, 2009 m. amžiaus grupių II etapo 

komandos nugalėtojos. Šiaurės regiono 2006, 2007, 2008, 2009 m. amžiaus grupių pirmas 
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vietas užėmusios komandos. Vakarų regiono 2007, 2008 m. amžiaus grupių pirmas vietas 

užėmusios komandos, 2006, 2009 m. amžiaus grupių II etapo komandos nugalėtojos. 

3.4. Finalinio ketverto turnyro tvarka. Dalyvauja savo amžiaus grupių regionų nugalėtojai. 

3.4.1. Prieš finalinio ketverto turnyrą bus traukiami burtai kokios poros susitinka 

pusfinaliuose. 

3.4.2. Pusfinalių nugalėtojai žaidžia dėl turnyro 1–2 vietų, pralaimėjusios pusfinaliuose 

komandos žaidžia dėl 3–4 vietų.

3.4.3. Pusfinaliai ir rungtynės dėl vietų turnyre vyksta tą pačią dieną. Finalų vykdymo 

vieta bus paskelbta iki 2018 m. kovo 31 dienos. 

4. PROGRAMA

4.1. Etapų vykdymo datos: 

4.2. I etapas 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. kovo 28 d. 

4.3. II etapas 2018 m. balandžio 1–4 d. 

4.4. III etapas 2018 m. balandžio 7–8 d. 

5. DALYVIAI

5.1. Varžybose gali dalyvauti Lietuvos sporto mokyklų, sporto centrų, kitų mokymo įstaigų bei 

sporto klubų komandos. 

5.2. Čempionatas vykdomas šiose amžiaus grupėse: 

5.2.1. 2006 m. gimimo ir jaunesnių; 

5.2.2. 2007 m. gimimo ir jaunesnių; 

5.2.3. 2008 m. gimimo ir jaunesnių; 

5.2.4. 2009 m. gimimo ir jaunesnių. 

5.2.5. Atskiroms rungtynėms galima registruoti 16 žaidėjų.  

5.2.6. Čempionatui tas pats žaidėjas gali būti registruojamas tik vienoje komandoje, 

vienoje amžiaus grupėje. 

5.2.7. Po I pirmo etapo varžybų, prieš pat II varžybų etapą (2018 m. kovo 29–30 d.) galima 

papildoma 3 žaidėjų registracija. Papildomus žaidėjus galima registruoti tik iš to paties 

kolektyvo komandų, kurios nepateko į II varžybų etapą, arba nežaidusius už jokią kitą 

komandą.  

6. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS

6.1. Varžybos vykdomos pagal mažojo futbolo taisykles su kai kuriais pakeitimais. Pagrindinės 

nuostatos: 

6.1.1. rungtynių trukmė: 2006 m. gim. komandoms du kėliniai po 25 min., 2007 m. gim. 

Komandoms du kėliniai po  25 min. 2008 m. gim. komandoms du kėliniai po 20 min., 

2009 m. gim. komandoms du kėliniai po 20 min. Pertrauka - 10 min. Laikas rungtynių 

metu nestabdomas. 

6.1.2. Jeigu žaidžiama turo principu visose amžiaus grupėse žaidžiama du kėliniai po 20 

min. Pertrauka tarp kėlinių 10 min. Pertrauka tarp rungtynių 20 min. 

6.1.3. aikštėje komandą sudaro 5 žaidėjai, iš kurių vienas yra vartininkas; 

6.1.4. už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias - 1 taškas, pralaimėjimą - 0 taškų; 

6.1.5. Rungtyniaujama sporto salėse ir maniežuose, kuriuose yra dirbtinės dangos aikštė. 

Salėse žaidžiama be šoninių užribių. 

6.1.6. Visos amžiaus grupės žaidžia nr. 4 dydžio futbolo kamuoliu; 
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6.1.7. Užėjus kamuoliui už vartų linijos, vartininkas kamuolį įveda ranka. Kamuolys turi 

kontaktuoti su kuo nors (žaidėjais, siena arba salės grindimis) iki centro linijos. 

Nusižengus šiai taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo centro linijos į nusižengusios 

komandos vartus; 

6.1.8. Žaidimo metu, vartininkas kamuolį per vidurio liniją gali spirti koja ir mesti ranka. 

6.1.9. vykdant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos, 

priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 5 m nuo kamuolio; 

6.1.10. rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas 

baudos aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą 

skiriamas 9 m baudinys 2006, 2007 m. gim. komandoms ir 7 m baudinys 2008, 2009 

m. gim. komandoms; 

6.1.11. pradedant žaidimą, kamuolys įžaidžiamas. Tiesioginiai smūgiai į vartus negalimi. 

Nusižengus šiai taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo centro linijos į nusižengusios 

komandos vartus; 

6.1.12. kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda ties ta vieta iš 

už šoninės linijos; 

6.1.13. įžaidžiant kampinius, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali 

stovėti; 

6.1.14. įžaidžiant laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali 

stovėti; 

6.1.15. žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos keičiant jį kitu žaidėju; 

6.1.16. už komandos neatvykimą, neįvykdžius varžybų reikalavimų bei reikiamų dokumentų 

nepateikimą (I etape), nusižengusiai komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:10;  

6.1.17. už komandos neatvykimą į varžybas ar reikiamų dokumentų nepateikimą, 

nusižengusi komanda šalinama iš čempionato;  

6.1.18. už dokumentų klastojimą komanda šalinama iš čempionato. 

 

7. PROTESTAI 

7.1. Protestą turi teisę pateikti komandos treneris ar atstovaujamos organizacijos vadovas. 

Komanda, norinti pateikti protestą, privalo po varžybų, tuoj pat įspėti apie tai aikštės teisėją 

ir varžovų komandos trenerį/vadovą bei įrašyti protesto motyvus rungtynių protokole. 

7.2. Raštiškas išsamus protestas pateikiamas Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai el. 

paštu: lvjfa@lff.lt, tel.: +370 652 65220, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po varžybų.  

 

8. NUGALĖTOJO NUSTATYMAS 

8.1. Varžybos pogrupiuose:  

8.1.1. pagal didžiausią surinktą taškų sumą visuose susitikimuose. Surinkus vienodą taškų 

sumą, užimta vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius tarpusavio susitikimuose 

lyginant: 

8.1.2. tarpusavio rungtynėse surinktus taškus;  

8.1.3. įvarčių skirtumą, esant vienodam santykiui – įmuštus įvarčius išvykoje (lyginant tarp 

dviejų komandų) ar įvarčių skirtumą (lyginant tarp trijų ir daugiau komandų); 

8.1.4. įmuštus įvarčius; 

mailto:lvjfa@lff.lt
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8.1.5. esant šiems rodikliams vienodiems: 

8.1.6. pagal bendrą įvarčių skirtumą visuose susitikimuose;  

8.1.7. pagal didesnį pergalių skaičių visuose susitikimuose;  

8.1.8. pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; 

8.1.9. esant ir šiems rodikliams lygiems – burtų tvarka; 

8.1.10. atkrintamosiose varžybose pagal tarpusavio susitikimuose surinktą taškų sumą. Esant 

lygiai taškų sumai, pagal įvarčių skirtumą, toliau lyginami įmušti įvarčiai išvykose. 

Esant lygiems rodikliams, mušami baudiniai (po penkis). Esant vėl lygiam rezultatui, 

komandos muša po 1 baudinį, kol išaiškės nugalėtojas. 

8.1.11. Finalinio etapo varžybose, jeigu rungtynės pasibaigia lygiosiomis, mušami baudiniai 

(po penkis). Esant vėl lygiam rezultatui, komandos muša po 1 baudinį, kol išaiškės 

nugalėtojas. 

 

9. REZULTATŲ PATEIKIMAS 

9.1. Rezultatų pateikimas vykdomas naudojant Comet sistemą. Pirmų dviejų turų rezultatai gali 

būti fiksuojami ir pateikiami popieriniu rungtynių protokolu. Komanda „aikštės 

šeimininkė“ po rungtynių privalo išsiųsti protokolą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną el. 

paštu Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai  lvjfa@lff.lt  arba faksu: +370 5 2725566, 

protokolo originalą, patvirtintą komandų trenerių ir teisėjo parašais išsiųsti paštu į Lietuvos 

vaikų ir jaunių futbolo asociaciją adresu: Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius. 

 

10. APDOVANOJIMAS 

10.1. Finalinio ketverto komanda nugalėtoja ir prizininkės (14 sportininkų) apdovanojami 

LFF diplomais, medaliais ir komandinėmis taurėmis. Komandos nugalėtojos treneris 

apdovanojamas diplomu ir medaliu. Asmeniniais prizais apdovanojami finalinio ketverto 

geriausi savo pozicijų žaidėjai. 

 

11. KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS, FINANSAVIMAS 

11.1. Išlaidas, susijusias su komandų atvykimu į varžybas (kelionė, maitinimas, nakvynė), 

apmoka komandiruojanti organizacija. 

11.2. Rungtynių metu būtinas vienas teisėjas, kurio buvimą garantuoja varžybų „komanda- 

šeimininkė“. 

11.3. „Komanda- šeimininkė“ privalo skirti medicinos personalą. 

  

 

12. PARAIŠKOS 

12.1 Komandos vadovai/treneriai į kiekvienas rungtynes privalo atsivežti ir rungtynių 

teisėjui pateikti paraišką (originalas, patvirtintas Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo 

asociacijos) su žaidėjų vardais, pavardėmis, gimimo datomis, patvirtintu atstovaujamos 

organizacijos vadovo parašu ir antspaudu ir su gydytojo viza kiekvienam dalyviui.  

12.2 Varžovų komandos treneriui/vadovui paprašius – prieš rungtynes, tarp kėlinių arba 

pasibaigus rungtynėms – dalyvaujant rungtynių teisėjui, priešininkų komandos 

treneris/vadovas privalo pateikti žaidėjų tapatybę patvirtinantį dokumentą – LVJFA žaidėjo 

registracijos kortelę. Jokie kiti dokumentai negalioja. 

 

 

 

Vyr. teisėjas        Šarūnas Tamulynas 

 

 

 

Vyr. sekretorius       Algirdas Kvalkauskas 
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