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2018 METŲ ELITINĖS JAUNIŲ LYGOS FUTBOLO ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

 

SĄVOKOS 

 

• EJL Čempionatas – 2018 metų Elitinės jaunių lygos futbolo varžybos, kurias sudaro U-19, U-

17, U-16, U-15 divizionai, vykdomos ratų sistema „pavasaris-ruduo“; 

• Nuostatai – šie 2018 metų Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato nuostatai; 

• LFF – Lietuvos futbolo federacija; 

• LVJFA – Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija; 

• LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

• FIFA – Federation Internationale de Football Association;  

• IFAB – International Football Association Board; 

• UEFA – Union of European Football Associations; 

• Varžybos – LFF pavedimu LVJFA vykdomos varžybos; 

• COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu 

https://comet.lff.lt; 

• Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo 

komandą ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį, o taip pat sporto 

organizacija, ugdanti atitinkamos amžiaus grupės ar lyties futbolo sportininkus. Tai gali būti 

futbolo klubo jaunimo sekcija, sporto mokykla, futbolo akademija ar panašiai, nepriklausomai 

nuo  juridinės organizavimo formos; 

• Komanda – grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir 

dalyvaujančių Rungtynėse; 

• Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, 

tarpusavio pranašumui išsiaiškinti; 

• Varžybų dalyvis – LVJFA varžybose dalyvaujantis asmuo; 

• Kalendorius – LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas 2018 metų varžybų kalendorius;  

• Blokuotos valandos – tai patvirtintas laikas, kurio metu negali būti vykdomos jokios futbolo 

varžybos, rungtynės ir/ar turnyrai;  

• LVJFA Drausmės komitetas – drausmės organas, nagrinėjantis EJL Čempionato protestus ir 

drausminius nusižengimus; 

• EUR – euras, Europos Sąjungos bendrosios valiutos piniginis vienetas. 

 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šie Nuostatai nustato 2018 metų sezono EJL Čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, o 

taip pat reglamentuoja kitus su EJL Čempionato organizavimu ir vykdymu susijusius 

klausimus. 

2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Varžybų vykdymo ir renginių skyriui ir galioja iki 2019 

metų EJL Čempionato Nuostatų patvirtinimo. Nuostatai privalo būti patvirtinti ir LVJFA 

valdybos bei LFF Vykdomojo komiteto sprendimu, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų 

patvirtinimo LFF Varžybų vykdymo ir renginių skyriaus sprendimu. 

3. EJL Čempionatą LFF pavedimu organizuoja ir vykdo LVJFA. 

4. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF, LVJFA įstatais, LFF Klubų 

licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 
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BENDROSIOS ČEMPIONATO NUOSTATOS 

 

5. Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti EJL Čempionate, privalo LVJFA nustatytu terminu 

pateikti oficialų rašytinį prašymą ir gauti LVJFA patvirtinimą, suteikiantį teisę dalyvauti EJL 

Čempionato diviziono Varžybose. 

6. Pateikdamas šį prašymą Klubas automatiškai įsipareigoja paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, 

LFF, LVJFA įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB nustatytų futbolo žaidimo 

taisyklių (toliau – Žaidimo taisyklių), o taip pat įsipareigoja visus ginčus spręsti LFF nustatyta 

tvarka. 

7. Klubas, turintis teisę dalyvauti EJL Čempionate, šios teisės netenka, jeigu: 

7.1. nepateikia LVJFA prašymo dalyvauti EJL Čempionato divizione ir/ar registruoti jo 

Komandą šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ir/ar kitų pagal šiuos Nuostatus 

reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais, tai yra, ne vėliau kaip iki 2018 metų 

sausio 10 dienos; 

7.2. pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamame EJL Čempionato divizione, kuriame turi 

teisę dalyvauti Klubo Komanda, remiantis Nuostatais. Tokį pareiškimą Klubas gali 

padaryti ne vėliau kaip iki 2018 metų sausio 10 dienos; 

7.3. Klubo Komanda yra pašalinama iš EJL Čempionato diviziono už šių Nuostatų, LFF 

Drausmės kodekso, LFF, LVJFA įstatų, reglamentų, taisyklių pažeidimus ir/ar 

sprendimų nevykdymą; 

7.4. Klubo Komanda pasitraukia iš EJL Čempionato diviziono savo sprendimu. 

8. Klubui netekus teisės dalyvauti EJL Čempionato divizione, atitinkamo Klubo Komanda 

pereina į žemesnę LVJFA organizuojamą lygą (jeigu tokia yra), tuo suteikdama šios 

žemesnės lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčiai Komandai teisę dalyvauti 

aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatuose 

nustatytus reikalavimus. Tokiai žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal 

sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šiame Nuostatų straipsnyje nustatytu atveju, 

pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra įvykdomi ir/ar ji atitinka 

atitinkamos lygos vykdymą reglamentuojančiuose nuostatuose (taisyklėse) nustatytus 

reikalavimus, susijusius su dalyvavimu toje lygoje. 

9. Šių Nuostatų 8 straipsnis netaikomas, jei Klubo Komanda yra pašalinama iš EJL Čempionato 

diviziono, remiantis 7.3. straipsniu arba Klubo Komanda pasitraukia iš EJL Čempionato 

diviziono 7.4. straipsnyje numatytais pagrindais. Tokiu atveju, Klubui netekus teisės dalyvauti 

EJL Čempionato divizione, atitinkamo Klubo Komanda įgyja teisę registruoti Klubo Komandą 

tik žemiausioje atitinkamo amžiaus grupės LVJFA organizuojamoje lygoje. 

10. EJL Čempionate dalyvaujančios Klubų Komandos turi iki pirmojo turo Rungtynių pateikti 
oficialią Komandos dalyvių paraišką, kurioje būtų nurodyti registruoti žaidėjai, treneriai ir oficialūs 
asmenys, už Komandos komunikaciją atsakingas asmuo. Komandos atstovas, pateikdamas 
paraišką patikina, jog visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo tėvų/globėjų leidimus Varžybų 
metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog LVJFA Varžybų organizatoriai 
nuotraukas ar video naudotų Varžybų populiarinimo tikslais.  
11. Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą. 

12. Jeigu sužaidus paskutines EJL Čempionato diviziono Rungtynes, į jų nugalėtojos vardą 

pretenduoja dvi ar daugiau Komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos 

Rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi Komandos) arba vieno rato turnyras 

(jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi Komandos) neutralioje aikštėje. 

13. Komandos negali vykdyti papildomos žaidėjų registracijos į šių Nuostatų 12 straipsnyje 

numatytas papildomas Rungtynes dėl EJL Čempionato nugalėtojų titulo.  

14. Išskyrus šių Nuostatų 12 straipsnyje numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų surinkus 

divizione vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): 
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14.1. tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, 

didesnis pergalių skaičius; 

14.2. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 

14.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

14.4. didesnis pergalių skaičius; 

14.5. mažesnis raudonų, geltonų kortelių taškų skaičius (raudona kortelė – 3 taškai, geltona 

kortelė – 1 taškas); 

14.6. burtai. 

15. EJL Čempionato viename divizione gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda. 

16. Jokie Klubai negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose 

varžybose ar turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo komiteto leidimo. 

17. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių ir/arba skaitmenų 

junginio. 

18. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo. 

19. EJL Čempionato U-19 diviziono Klubo Komandoje gali būti registruotas neribotas skaičius 

žaidėjų, gimusių 1999 metais. Tik 3 (trys) žaidėjai ir 1 (vienas) vartininkas, gimę 1999 metais, 

turi teisę žaisti aikštėje už Klubo Komandą tų pačių Rungtynių metu.  

20. EJL Čempionato Rungtynės turi prasidėti ne anksčiau 10 valandos ryto. Vėliausias 

leidžiamas laikas pradėti Rungtynes – 19 valanda.  

21. EJL Čempionato U-19 divizione žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. 

EJL Čempionato U-17 ir U-16 divizionuose žaidžiami 2 kėliniai po 40 minučių su 10 minučių 

pertrauka. EJL Čempionato U-15 divizione žaidžiami 2 kėliniai po 35 minutes su 10 minučių 

pertrauka. 

22. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis mušami 11 metrų baudiniai Žaidimo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už pergalę po 11 metrų baudinių – 2 taškai, už 

pralaimėjimą po 11 metrų baudinių – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų. 

23. Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse. Įvykus 

nusižengimui – taikomos LVJFA Drausmės komiteto sankcijos.  

24. Žaidėjų marškinėliai privalo būti su numeriu, tuo pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali 

žaisti tik vienas vienos Komandos žaidėjas. Žaidėjų numerius, atitinkančius jų dėvimų 

marškinėlių numerius prieš kiekvienas Rungtynes COMET sistemoje patvirtina Komandos 

treneris/administratorius/vadovas. 

25. Pasitraukusiai ar pašalintai iš EJL Čempionato diviziono Komandai, nesužaidus pusės (50%) 

Rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, 

išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Pasitraukusiai ar pašalintai iš EJL Čempionato 

diviziono Komandai, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai 

paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3. 

Pasitraukusiųjų ar pašalintų Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės 

nuobaudos išlieka galioti, nebent LVJFA Drausmės Komitetas priima kitą sprendimą. 

26. EJL Čempionato divizione Klubas negali perleisti teisių į Komandą. 

27. Jaunieji žaidėjai, dalyvaujantys LFF programoje „Jaunųjų futbolininkų rengimas 

Nacionalinėms futbolo rinktinėms“ Nacionalinėje futbolo akademijoje, Panevėžio Raimundo 

Sargūno sporto gimnazijoje ir Šiaulių sporto gimnazijoje taip pat gali atstovauti Klubo, iš kurio 

buvo deleguotas programai vykdyti, Komandą.  

28. LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu Klubas, dėl kurio yra duomenų, jog jis tiesiogiai ir/ar 

netiesiogiai per paskutinius 5 (penkis) sezonus galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria 

būtų siekiama daryti įtaką ne mažiau kaip 5 (penkių) Rungtynių baigčiai ir/ar eigai, gali būti 

pripažintas neturinčiu teisės dalyvauti EJL Čempionate arba LVJFA organizuojamose 
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varžybose iš esmės. Tokio LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu atveju, Klubas neįgyja teisės 

dalyvauti LVJFA varžybose ir jose jokia Klubo Komanda nedalyvauja. 

 

DALYVAVIMAS ČEMPIONATE IR JO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

29. 2018 metų EJL Čempionato U-19 divizione gali žaisti ne vyresni kaip 2000 metų gimimo 

žaidėjai (išskyrus Nuostatų 19 straipsnį), U-17 divizione gali žaisti ne vyresni kaip 2002 metų 

gimimo žaidėjai, U-16 divizione gali žaisti ne vyresni kaip 2003 metų gimimo žaidėjai, U-15 

divizione gali žaisti ne vyresni kaip 2004 metų gimimo žaidėjai. 2018 metų EJL Čempionato 

U-19, U-17, U-16, U-15 divizionuose žaidžia po 8 Komandas. 

30. 2018 metų EJL Čempionate turi teisę dalyvauti tik šiuose Nuostatuose nustatytus 

reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos. 

31. Turinčių teisę dalyvauti EJL Čempionato U-19, U-17, U-16, U-15 divizionuose Klubų 

Komandų sąrašas tvirtinamas LVJFA valdybos sprendimu. 

32. EJL Čempionatas vykdomas sistema „pavasaris – ruduo“. 

33. EJL Čempionatas vyksta 4 (keturių) ratų sistema (namai ir išvyka) – tai yra, visos Komandos 

tarpusavyje žaidžia po 4 (keturias) Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio 

sistemą. 

34. EJL Čempionato U-19 diviziono nugalėtojams suteikiami 2018 metų Elitinės jaunių lygos U-

19 čempionų vardai. EJL Čempionato U-17 diviziono nugalėtojams suteikiami 2018 metų 

Elitinės jaunių lygos U-17 čempionų vardai. EJL Čempionato U-16 diviziono nugalėtojams 

suteikiami 2018 metų Elitinės jaunių lygos U-16 čempionų vardai. EJL Čempionato U-15 

diviziono nugalėtojams suteikiami 2018 metų Elitinės jaunių lygos U-15 čempionų vardai. 

35. EJL Čempionato U-19, U-17, U-16, U-15 divizionus laimėjusioms Klubų Komandoms 
įteikiamos 2018 metų EJL Čempionato taurės. 
36. EJL Čempionato U-19 divizioną laimėjusio Klubo Komandai įteikiama Elitinės jaunių lygos U-

19 pereinamoji čempionų taurė. Tuo atveju, jei to pačio Klubo Komanda 3 kartus iš eilės 

laimi U-19 divizioną, pereinamoji čempionų taurė yra įteikiama ir paliekama tai Klubo 

Komandai visam laikui. 

37. EJL Čempionato U-19 divizioną laimėjusio Klubo Komanda įgyja teisę dalyvauti UEFA 

Jaunimo lygos atrankos varžybų turnyre. 

38. EJL Čempionato U-19, U-17, U-16, U-15 divizionų prizinių vietų laimėtojams įteikiamos 

taurės, diplomai bei medaliai. 

39. EJL Čempionato U-15 divizione 1–7 vietas užėmusios Klubo Komandos pelno teisę žaisti 

2019 metų EJL Čempionato U-16 divizione. EJL Čempionato U-16 divizione 1–7 vietas užėmusios 

Klubo Komandos pelno teisę žaisti 2019 metų EJL Čempionato U-17 divizione. EJL Čempionato 

U-17 divizione 1–7 vietas užėmusios Klubo Komandos pelno teisę žaisti 2019 metų EJL 

Čempionato U-19 divizione. 

40. EJL Čempionato U-15, U-16, U-17 divizionuose 8 vietą užėmusios Klubo Komandos 

praranda teisę žaisti 2019 metų EJL Čempionate ir iškrenta į savo amžiaus grupės 2019 metų 

LVJFA Pirmos lygos pirmenybes.  

41. Iškritusią iš EJL Čempionato U-15 diviziono Klubo Komandą pakeičia 2018 metų LVJFA   

U-15 Pirmą lygą laimėjusi Klubo Komanda, tokiu būdu įgydama teisę žaisti 2019 metų EJL 

Čempionato U-16 divizione. Iškritusią iš EJL Čempionato U-16 diviziono Klubo Komandą pakeičia 

2018 metų LVJFA U-16 Pirmą lygą laimėjusi Klubo Komanda, tokiu būdu įgydama teisę žaisti 2019 

metų EJL Čempionato U-17 divizione. Iškritusią iš EJL Čempionato U-17 diviziono Klubo Komandą 

pakeičia 2018 metų LVJFA U-17 Pirmą lygą laimėjusi Klubo Komanda, tokiu būdu įgydama teisę 

žaisti 2019 metų EJL Čempionato U-19 divizione. 
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42. Jeigu 2018 metų LVJFA Pirmos lygos U-15, U-16, U-17 divizione laimėjusi Klubo Komanda 

atsisako teisės žaisti savo amžiaus grupės 2019 metų EJL Čempionate, tai ši teisė atitenka 2018 

metų LVJFA Pirmos lygos U-15, U-16, U-17 divizione antrą vietą užėmusiai Klubo Komandai. 

43. 2019 metų EJL Čempionato U-15 divizione teisę turinčių dalyvauti Komandų sąrašas 

formuojamas atsižvelgus į 2018 metų LVJFA U-14 Pirmos lygos čempionato rezultatus. 

44. Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti perėjimo tarp EJL Čempionatų atvejai yra 

nagrinėjami LVJFA valdybos posėdyje. 

45. Geltonos kortelės, gautos EJL Čempionato Rungtynėse – U-15, U-16, U-17, U-19 

divizionuose – sumuojasi atskiruose divizionuose, jei žaidėjas žaidžia keliuose divizionuose. 

Žaidėjas EJL Čempionato metu gavęs 4-tą, 6-tą, 8-tą, 9-tą, 10-tą, 11-tą ir taip toliau geltoną 

kortelę praleidžia artimiausias vienerias Rungtynes tame divizione, kuriame buvo gauta 

nuobauda. LVJFA Drausmės komitetas turi teisę žaidėjui skirti griežtesnę drausminę 

sankciją. 

46. Žaidėjai EJL Čempionato metu gavę raudoną kortelę praleidžia vienerias Rungtynes EJL 

Čempionato divizione, kuriame gavo nuobaudą, išskyrus atvejį, jei Žaidėjui yra pritaikomos 

griežtesnės drausminės sankcijos LVJFA Drausmės komiteto sprendimu.  

47. Gautos diskvalifikacijos galioja tame EJL Čempionato divizione, kuriame Žaidėjas gavo 

diskvalifikaciją, išskyrus atvejį, jei Žaidėjui yra pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos 

LVJFA Drausmės komiteto sprendimu. 

48. Dalyvių registracija, užpildant protokolą, Rungtynėms EJL Čempionate yra vykdoma tik per 

COMET sistemą. 

49. Rungtynės žaidžiamos natūraliose ir dirbtinės dangos aikštėse, kurios atitinka varžybų 

vykdymo techninius reikalavimus. 

50. Komandos „šeimininkės“ Klubas privalo užtikrinti, kad stadione Rungtynių dieną būtų 

sudarytos galimybės Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Klubo Komandų atstovams, LFF ir 

LVJFA darbuotojams pasinaudoti COMET sistema, tai yra, būtų veikiantis kompiuteris, 

interneto ryšys bei kitos reikiamos priemonės. 

51. Dalyvių registracija Rungtynėms EJL Čempionate turi būti baigta ir patvirtinta likus 30 

minučių iki Rungtynių pradžios. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. 

52. Atgaliniai keitimai EJL Čempionato U-19 ir U-17 divizionuose neleidžiami. EJL Čempionato 

Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus.  

53. Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) privalo būti suvedama į COMET 

sistemos duomenų bazę. 

54. EJL Čempionato dalyviai privalo turėti registruotas žaidėjo licencijos korteles ir privalo 

pateikti jas teisėjui prieš Rungtynes. Komandos treneriui/vadovui paprašius, prieš Rungtynes, 

per jų pertrauką ir po Rungtynių, dalyvaujant Rungtynių teisėjui, varžovų Komandos treneris 

privalo Rungtynių teisėjui pateikti žaidėjo kortelę, kad būtų nustatyta atitinkamų EJL 

Čempionato dalyvių tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja. Pametus išduotą kortelę ar 

registruojant žaidėjus kituose Klubuose, nauja žaidėjo kortelė bus išduota tik sumokėjus LFF 

Varžybų vykdymo ir renginių skyriaus nustatytą kortelės keitimo mokestį bei pateikus oficialų 

raštą dėl pamestos kortelės. Registruojant žaidėjus kituose Klubuose, sena kortelė privalo 

būti grąžinta LFF varžybų ir renginių vykdymo skyriui. 

55. Kilus neaiškumui dėl žaidėjo identifikacijos, Rungtynių teisėjas ar varžovų Klubo Komandos 

oficialus asmuo turi teisę nufotografuoti prieš Rungtynes, Rungtynių pertraukos metu ar po 

Rungtynių visus varžovų Komandos žaidėjus. Šios nuotraukos perduodamos LVJFA 

Drausmės komitetui tirti. Nuotraukas draudžiama publikuoti ar kitaip viešinti. 

56. Visų EJL Čempionato Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą 

garantuoja Komandos „šeimininkės“ Klubas. Duomenys apie budintį medicinos darbuotoją 

privalo būti suvedami į COMET sistemos duomenų bazę. 
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57. Pakvietus į Nacionalines rinktines iš vienos EJL Čempionate dalyvaujančios Komandos 2 

(du) ir daugiau žaidėjų, šios Klubo prašymu Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami. 

58. Visos nukeltos pirmo ir antro rato Rungtynės EJL Čempionate turi būti sužaistos iki trečio 

rato pradžios. Visos nukeltos trečio ir ketvirto rato Rungtynės EJL Čempionate turi būti sužaistos iki 

ketvirto rato paskutinio turo.  

59. Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami tik LVJFA sprendimu. LVJFA priima sprendimą 

dėl Rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo tik tuo atveju, jeigu prašymas dėl atitinkamų 

Rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo yra pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) savaitės 

dienas iki numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios. 

60. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių data 

ir/ar laikas gali būti keičiami LVJFA sprendimu ir nesilaikant šių Nuostatų 59 straipsnyje 

nurodyto termino. Motyvuotame Klubo prašyme pakeisti Rungtynių datą ir/ar laiką privalo būti 

nurodytos konkrečios priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Klubų Komandų ir/ar jų 

vadovų bei trenerių tarpusavio susitarimai pakeisti Rungtynių datą ir/ar laiką nėra laikomi 

pakankama ir motyvuota priežastimi. 

61. LVJFA priėmus sprendimą pakeisti Rungtynių datą ir/ar laiką, Klubas, kuris pateikė prašymą 

pakeisti Rungtynių datą ir/ar laiką, privalo apie tai informuoti visus atitinkamų Rungtynių 

dalyvius, įskaitant LFTA. 

62. Už šių Nuostatų 60 ir/ar 61 straipsnių nesilaikymą ar jų pažeidimą, Klubui gali būti pritaikytos 

atitinkamos drausminės nuobaudos ar sankcijos. 

 

REGISTRACIJA 

 

63. Asmenys, dalyvaujantys EJL Čempionate privalo būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų 

dalyvių registre, vadovaujantis LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš Klubo į Klubą reglamentu. 

EJL Čempionato dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija. 

64. Oficialus EJL Čempionato dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje. 

65. Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos gali dalyvauti EJL 

Čempionate. 

66. Visų EJL Čempionato dalyvių – Klubų Komandų – registracija vyksta COMET sistemoje 

pateikus reikiamus dokumentus elektroniniu paštu arba pristačius į LFF buveinę, adresu 

Stadiono gatvė 2, Vilnius. 

67. Registruoti Komandas EJL Čempionatui gali tik tie Klubai, kurie yra įgiję teisę dalyvauti jose. 

68. EJL Čempionate dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už žaidėjų sveikatos 

patikrinimą ir šių žaidėjų tinkamumą dalyvauti EJL Čempionate. Žaidėjui, neturinčiam 

galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, EJL Čempionate dalyvauti griežtai draudžiama. 

69. Žaidėjas registruojamas tik viename Klube, tačiau jis gali žaisti keliose Klubo Komandose, 

jeigu jis atitinka šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus. Išimtis galima tik šių Nuostatų 

27 straipsnyje nurodytoje LFF programoje dalyvaujantiems žaidėjams. 5 (penki) Klubo EJL 

Čempionate dalyvaujančios Komandos žaidėjai gali žaisti LVJFA vykdomose žemesnėse 

pirmenybėse. 

70. Žaidėjų registravimui 2018 metų sezone yra numatyti du registracijos laikotarpiai: sausio 22 

diena – kovo 9 diena bei liepos 2 diena – rugpjūčio 2 diena. Sezone žaidėjai gali būti 

registruoti ne daugiau kaip 3 (trijuose) Klubuose. Per sezoną žaidėjas turi teisę žaisti tik 2 

(dviejų) Klubų oficialiose Rungtynėse EJL Čempionate.  

71. Reikalavimai EJL Čempionate registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau kaip 25 

(dvidešimt penki) žaidėjai ir 10 (dešimt) oficialių asmenų paraiškoje. 

72. Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš Klubo į Kubą 

reglamente. 
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73. Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti žaidėjų registracijos atvejai yra nagrinėjami LVJFA 

valdybos posėdyje. 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTŪRA 

 

74. Komandos „šeimininkės“ Klubas privalo paruošti ir užtikrinti Rungtynėms aikštę ir 

infrastruktūrą, vadovaujantis LFF Antros lygos futbolo Klubų licencijavimo taisyklėmis bei 

šiais nuostatais: 

74.1 IFAB reikalavimus atitinkančią aikštę. Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia 

žole arba dirbtine danga; 

74.2 bent dvejus reikalavimus atitinkančius standartinius vartus su tinklais; 

74.3 po vieną persirengimo patalpą kiekvienai Komandai (namuose žaidžiančiai ir 

svečiuose žaidžiančiai); sėdimos vietos bent 20–25 asmenims persirengimo patalpoje; 

kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent 20–25 asmenims; 3 dušai; tualetai su 

klozetais; 

74.4 atskiras persirengimo patalpas teisėjams, esančias netoliese Komandų 

persirengimo patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus: sėdimos vietos 5 asmenims; 

kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims; 1 dušas; 1 tualetas (su klozetu), 

stalas, kėdės; 

74.5 tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu; 

74.6 rezultatų  skelbimo  skydą  (tablo)  su  Komandų  pavadinimais  („šeimininkai“-

„svečiai“); 

74.7 esant reklaminiams skydams (1 metro aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 

metrus nuo šoninės linijos ir 4 metrus nuo vartų galinės linijos; 

74.8 bent 13 vietų atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus bei apibrėžti jiems 

techninę-drausminę zoną; 

74.9 EJL Čempionato Rungtynėse privaloma žaisti 5 dydžio kamuoliu, naudojant 3 

kamuolius, aprobuotus FIFA: 1 kamuolys aikštėje ir po 1 kamuolį už galinių aikštės 

linijų (2 kamuoliai). 

 

ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 

 

75. Kiekvienas EJL Čempionate dalyvaujantis Klubas likus 5 (penkioms) dienoms iki Čempionato 

pradžios privalo LVJFA nurodyti asmenį, atsakingą už Klubo Komandos komunikaciją viso 

2018 metų sezono metu ir atsiųsti jo kontaktus (telefono numerį ir/ar elektroninį paštą) adresu 

lvjfa@lff.lt. Jeigu Klubas nenurodo asmens, atsakingo už Klubo Komandos komunikaciją, tai 

tokiu asmeniu atsakingu už komunikaciją laikomas Klubo Komandos kapitonas. 

76. Klubo Komandos komunikacijos atstovas sezono metu reguliariai bendradarbiauja su LVJFA 

komunikacijos atstovais dėl Rungtynių informacijos sklaidos. 

77. Visų LVJFA organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF. 

LFF gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims. 

78. Klubas, norintis transliuoti savo namų Rungtynes prieš atitinkamas Rungtynes pateikia LVJFA 

prašymą elektroniniu paštu lvjfa@lff.lt. Rungtynių transliacijai, nurodydamas televizijos kanalą, 

per kurį ketina transliuoti savo Komandos namų Rungtynes. 

mailto:lvjfa@lff.lt
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79. LFF turi teisę suteikti Klubui neišskirtinę namų Rungtynių televizijos transliacijos licenciją 

Lietuvos Respublikos teritorijai. 

80. Visose EJL Čempionato Rungtynėse, LFF ir/ar LVJFA turi teisę savo nuožiūra naudoti ne 

mažiau kaip 10 (dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių 

stendų yra įrengiami už šoninės aikštės linijos prieš televizijos filmavimo kameras, o 6 (šeši) 

stendai už galinės vartų linijos, nebent LFF ir/ar LVJFA nusprendžia kitaip. 

81. Visose EJL Čempionato Rungtynėse, kuriose yra vykdomos televizijos transliacijos, privalo 

būti stendas su EJL Čempionato logotipu. Stendą su logotipu pateikia LVJFA.  

82. EJL Čempionate dalyvaujantis Klubas savo oficialioje vidinėje komunikacijoje (interneto 

svetainėje, paskyroje socialiniame tinkle, pranešimuose žiniasklaidai) komunikuodamas apie 

EJL Čempionatą, turi pilnai nurodyti EJL Čempionato pavadinimą, jei šalia pavadinimo „Elitinė 

jaunių lyga“ Varžybų organizatoriai naudoja ir EJL Čempionato rėmėjo pavadinimą. 

83. EJL Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LVJFA prašymui, turi ant EJL 

Čempionate žaidžiančios Klubo Komandos žaidėjų aprangos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) 

dienų po tokio prašymo pateikimo patalpinti šalių suderintą EJL Čempionato rėmėjo reklaminę 

vizualiką. Tokiu atveju, reklamos patalpinimo kaštus dengia Varžybų organizatoriai. 

84. EJL Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LVJFA prašymui, turi deleguoti savo 

EJL Čempionate žaidžiančios Komandos žaidėjus į reklamines fotosesijas ar kitus su Varžybų 

Rėmėjais susijusius renginius. Toks prašymas iš Varžybų organizatorių pusės privalo būti 

pateikiamas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki planuojamo renginio datos. Žaidėjo 

atvykimo į renginį transporto išlaidas, pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, atlygina LVJFA. 

 

TEISĖJAVIMAS 

 

85. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFTA. LFTA privalo užtikrinti paskirtos teisėjo brigados 

dalyvavimą Rungtynėse. 

86. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, gali būti paskirti ir 2 (du) 

papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius bei gali būti paskirtas 

Rungtynių delegatas. 

87. Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos 

priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją. 

88. EJL Čempionate gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas. 

89. LFTA paskirta teisėjų brigada turi atvykti į Rungtynes ne vėliau kaip 45 minutės iki Rungtynių 

pradžios. 

90. Rungtynių teisėjas, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių licencijas. 

Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti 

registruojami Rungtynių protokole. 

91. Rungtynių teisėjas privalo nepradėti Rungtynių, kol nėra patvirtintas budintis medicinos 

atstovas, kurio buvimą privalo užtikrinti Komandos „šeimininkės“ Klubas. 

92. Rungtynių teisėjas prieš pildydamas Rungtynių protokolą taip pat privalo pareikalauti pateikti 

abiejų Komandų aprangos pavyzdį – po vienus abiejų Komandų žaidėjų marškinėlius, 

kelnaites, getrus, o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą.  

93. Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nevykdyti arba nutraukti Rungtynes dėl blogų 

oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės.  Dėl Rungtynių tolesnės baigties sprendimą priima LVJFA 

Drausmės komitetas.  

94. Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nutraukti Rungtynes dėl blogų oro sąlygų ir 

aikštės kokybės ar dėl kitų priežasčių. LVJFA Drausmės komitetui nusprendus Rungtynes 

peržaisti, likęs Rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti  kitą nustatytą dieną išlikus tam 
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pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda išnaudoja 

keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. 

95. Užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą galima keisti COMET sistemoje, 

jei Rungtynės dar neprasidėjo, laikantis šių reikalavimų: 

95.1. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 (vienuolikos) startinės sudėties žaidėjų 

negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaidėjų. Šie 

keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių; 

95.2.  jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 7 (septynių) atsarginių žaidėjų negali išeiti į 

aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų 

skaičius; 

95.3. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas vartininkas negali išeiti į aikštę, 

jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo įtrauktas į Rungtynių sudėtį apie 

tai būtinai informavus Rungtynių teisėją. Šis keitimas nemažina atsarginių žaidėjų 

skaičiaus. 

96. Žaidėjams, išsirikiavus aikštėje prieš Rungtynes, jie privalo paspausti ranką varžovams ir 

Rungtynių teisėjams. 

97. Tik 6 (šeši) oficialūs asmenys ir 7 (septyni) atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, 

pavardė, funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio. 

98. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiomis ryšio 

priemonėmis. Už šio Nuostatų straipsnio nesilaikymą ar jo pažeidimą, Klubui gali būti 

pritaikytos atitinkamos drausminės nuobaudos ar sankcijos. 

99. Atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti 

skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų. 

100. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda. 

101. Teisėjas privalo suvesti Rungtynių statistiką (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) į COMET 

sistemos duomenų bazę iki Rungtynių dienos pabaigos. 

 

PROTESTAI IR DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 

 

102. EJL Čempionato drausmės taisyklių pagrindas yra LFF Drausmės kodeksas. 

103. EJL Čempionate protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausmės kodekso nustatyta tvarka. 

104. LVJFA Drausmės komitetą sudaro 5 (penki) nariai. Priimant sprendimą turi būti ne mažiau 

kaip 3 (trys) nariai.  

105. Protesto padavimo tvarka – 24 valandos po įvykusių Rungtynių, paliekant įrašą Rungtynių 

protokole ir sumokant 100 EUR mokestį (per 24 valandas po įvykusių Rungtynių) į LVJFA 

sąskaitą. LVJFA Drausmės komiteto sprendimas gali būti skundžiamas LFF Drausmės 

komitetui. Skundas turi būti teikiamas ne vėliau kaip per 24 valandas po LVJFA Drausmės 

komiteto sprendimo išvados gavimo, sumokant 300 EUR mokestį į LFF sąskaitą. Klubas gali 

teikti apeliaciją, jei LFF išnagrinėto skundo išvada netenkina. Apeliacija nagrinėjama  LFF 

Apeliaciniame komitete, gavus raštišką Klubo prašymą ir Klubui sumokėjus 600 EUR mokestį 

į LFF sąskaitą per 24 valandas nuo skundo išvados gavimo. Patenkinus protestą – mokestis 

grąžinamas jį sumokėjusiai pusei. Patenkinus skundą grąžinamas tiek protesto, tiek skundo 

mokestis. Patenkinus apeliaciją – grąžinami protesto, skundo ir apeliacijos mokesčiai jį 

sumokėjusiai pusei. 

106. Numatytos baudos ir baudų dydžiai: 

106.1. Klubas, pateikęs prašymą Komandai dalyvauti EJL Čempionate, o vėliau iki EJL 

Čempionato pradžios atsisakęs dalyvauti Varžybose, yra baudžiamas 50 EUR bauda; 
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106.2. Už Komandos atsisakymą tęsti dalyvavimą EJL Čempionate, Klubas, kuriam atstovauja 

Komanda, yra baudžiamas 100 EUR bauda, o Klubo Komanda diskvalifikuojama iš 

2018 metų EJL Čempionato; 

106.3. Klubas, kuris Rungtynėms registravęs vyresnio amžiaus žaidėją arba žaidėją, neturintį 

LFF identifikavimo kortelės, yra baudžiamas 300 EUR bauda. Varžovų Komandai yra 

įskaitoma pergalė rezultatu 3:0. Pasikartojus nusižengimui, Klubo Komanda šalinama iš 

EJL Čempionato. 

107. Baudų dydžiai už drausmės pažeidimus Rungtynių metu: 

107.1. Klubo Komandai neatvykus į Rungtynes, nusižengusiam Klubui skiriama 100 EUR 

bauda, o Varžovų Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0. Nuostatus pažeidęs Klubas 

privalo atlyginti organizatorių ir teisėjavimo išlaidas. Pažeidimui pasikartojus – Klubui 

skiriama 100 EUR bauda ir, LVJFA Drausmės komitetui nusprendus, Klubo Komanda 

gali būti diskvalifikuota iki EJL Čempionato pabaigos. 

107.2. Už grasinimus, įžeidinėjimus, žeminantį elgesį teisėjų, varžovų Komandos trenerių, 

žaidėjų, atstovų ir organizatorių atžvilgiu prieš Rungtynes, jų metu ar po Rungtynių, 

nusižengusiam Klubui yra skiriama bauda nuo 50 iki 150 EUR ir žaidėjo diskvalifikacija 

nuo 1 iki 5 Rungtynių. 

107.3. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus keliančius grėsmę teisėjų, organizatorių, varžovų 

Komandos trenerių, žaidėjų, Komandų atstovų sveikatai, nusižengusiam Klubui 

skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir Klubo Komandos nusižengusiam žaidėjui 

diskvalifikacija iki 5 Rungtynių. 

107.4. Už panaudotą smurtą ir/ar veiksmus keliančius grėsmę žiūrovų sveikatai, 

nusižengusiam Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir Klubo Komandos 

nusižengusiam žaidėjui diskvalifikacija iki 3 Rungtynių. 

108. Baudų dydžiai EJL Čempionate dalyvaujančios Klubų Komandoms dėl netinkamo 

žiūrovų/tėvų elgesio ir netinkamo saugumo užtikrinimo: 

108.1. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų/tėvų elgesiu, prevencinių apsaugos 

priemonių nebuvimu ar jų nepanaudojimo, tenka Rungtynių šeimininkų Klubui, kuriam 

taikomos drausminės sankcijos; 

108.2. Jei į aikštę mėtomi įvairūs kieti daiktai, galintys fiziškai sužaloti ir trukdyti Rungtynių 

dalyviams, skiriama 30 EUR bauda. Pasikartojus pažeidimui Klubas baudžiamas 90 

EUR bauda ir kitas namų Rungtynes turi žaisti be žiūrovų; 

108.3. Už įžūlų žiūrovų elgesį, agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą 

žaidėjų, trenerių, Komandų atstovų, teisėjų ir bet kokių kitų asmenų adresu, Klubui 

skiriama 60 EUR bauda bei Klubo Komanda gali būti baudžiama nuo 1 iki 3 Rungtynių 

namų aikštėje žaisti be žiūrovų; 

108.4. Už žiūrovų veiksmus, įvairių daiktų mėtymą, įsiveržimą į futbolo aikštę, smurtą prieš 

Rungtynių dalyvius, dėl kurių Rungtynės nutraukiamos, skiriama bauda – varžovų 

Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0, o nusižengusiai Rungtynių Klubo Komandai 

skiriama 100 EUR bauda bei sankcija kitas Rungtynes turi žaisti be žiūrovų. 

Pasikartojus neleistiniems žiūrovų veiksmams, dėl kurių Rungtynės nutraukiamos, 

varžovų Komandai įskaitoma pergalė rezultatu 3:0, o nusižengęs Klubas baudžiamas 

150 EUR bauda bei, LVJFA Drausmės komitetui nusprendus, Klubo Komanda gali būti 

pašalinama iki EJL Čempionato pabaigos. 

109. Baudų dydžiai už teisėjų netinkamą elgesį, pagal LFTA profesinės etikos kodeksą:  

109.1. Už neatvykimą į Rungtynes be pateisinamų priežasčių – teisėjui laikinai sustabdomas 

LFTA nario licencijos galiojimas; 

109.2. Už pavėlavimą į Rungtynes, tai yra, atvykus vėliau negu reikalauja EJL Čempionato 

Nuostatai, teisėjas įspėjamas. Už pakartotinį tokį pat pažeidimą skiriama bauda iki 30 
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EUR ir laikinai stabdomas LFTA nario licencijos galiojimas. Už tokį pat pakartotinį 

pažeidimą trečią kartą – bauda 60 EUR ir LFTA licencijos galiojimo sustabdymas; 

109.3. Už LFTA nario nusižengimą moralinės etikos normoms skiriama bauda iki 70 EUR ir 

stabdomas LFTA nario licencijos galiojimas. 

110. Baudų dydžiai už kitus pažeidimus: 

110.1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl rasės, tautybės, religijos, kalbos, 

lyties ar dėl kitų su asmeniu susijusių individualių savybių – nusižengusiam Komandos 

žaidėjui/atstovui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR; 

110.2. Sportininkų, oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas 

apsvaigus nuo alkoholio Rungtynių vykdymo teritorijoje ir/ar per Rungtynes –  

nusižengusiam asmeniui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR ir/arba 

diskvalifikacija, kurios terminą nustato LVJFA Drausmės komitetas; 

110.3. Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių 

ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas – nusižengusiam asmeniui arba Klubui skiriama 

bauda nuo 50 iki 150 EUR; 

110.4. Bet koks fizinės prievartos panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis –  

nusižengusiam asmeniui arba Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR; 

110.5. Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, 

sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti 

vertinamas kaip priemonė paveikti Rungtynių rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti 

veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama paveikti Rungtynių rezultatus ar 

eigą – nusižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama bauda nuo 100 iki 300 EUR arba 

diskvalifikacija, kurios terminą nustato LVJFA Drausmės komitetas. 

111. Visos piniginės nuobaudos turi būti sumokėtos į LVJFA sąskaitą nepraėjus 30 dienų terminui 

po LVJFA Drausmės komiteto nusprendžio paskelbimo. Nesumokėjus laiku skirtos baudos, 

Klubui gresia LVJFA Drausmės komiteto sankcijos. 

 

NENUMATYTI ATVEJAI 

 

112. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LVJFA valdyba, kurios sprendimai yra 

galutiniai ir neskundžiami. 


