
2019 m. Lietuvos vaikų futsalo taurės turnyro taisyklės 

 

TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 

 

Varžybose laikomasi tarptautinių salės futbolo (futsal) taisyklių su kai kuriais 

pakeitimais. Pagrindinės nuostatos: 

1) Rungtynių trukmė: du kėliniai po 20 minučių, pertrauka tarp kėlinių 10 minučių. 

Laikas rungtynių metu nestabdomas. 

2) Aikštėje žaidžia 1 vartininkas ir 4 žaidėjai. Žaidimo metu vartininką galima keisti 

penktuoju žaidėju. 

3) Rungtyniaujama tik sporto salėse. Žaidžiama su užribiais. Kamuolys atitenka kitai 

komandai, kai kamuolys išrieda už žaidimo aikštelės linijos (jei salė itin maža – kai 

paliečia sieną). 

4) Žaidžiama tik su salės futbolo (futsal) kamuoliu. 

5) Vartai 2×3 metrų. 

6) Keitimų skaičius neribojamas. Keitimai žaidimo metu galimi bet kuriuo metu, tačiau 

tik prie atsarginių žaidėjų suolelio. Į aikštę įeinant žaidėjas gali įžengti tik tada, kai 

perduoda keičiamam žaidėjui skirtuką. 

7) Atliekant baudos smūgį ar išspiriant kamuolį iš užribio, varžovų žaidėjai turi 

atsitraukti nuo kamuolio nemažiau kaip 5 metrus (jei salė itin maža – 3 metrus). 

8) Negalima iškart smūgiuoti kamuolio į vartus išspiriant jį iš užribio. Kamuolys, 

atsidūręs vartuose jį prilietus bent vienam žaidėjui, įskaitomas kaip įvartis. 

9) Vartininkas kamuolį į žaidimą privalo grąžinti tik ranka (per 5 sekundes). Iš rankų 

galima mesti (perduoti kamuolį) per visa aikštę. Rankomis į varžovų vartus įmestas 

įvartis neįskaitomas. 

10) Vartininkui pagavus kamuolį iš žaidimo, galima ne tik mesti iš rankų per visa aikštę, 

bet ir spirti kamuolį koja į varžovų vartus. 

11) Vartininkui pradėjus ataką, jam atgal kamuolys gali būti perduodamas. 

12) Vartininkas gali žaisti bet kur aikštėje, tačiau savo aikštės pusėje su kamuoliu negali 

būti ilgiau kaip 5 sekundes (varžovų aikštės pusėje 5 sekundžių taisyklė negalioja). 

13) Komandai per kėlinį prasižengus 6 ar daugiau kartų (bet kurioje salės vietoje) 

skiriamas 10 metrų baudinys (jei šešta ar vėlesnės baudos varžovams skiriamos arčiau 

nei 10 metrų nuo vartų, tada baudos smūgį galima atlikti nuo prasižengimo vietos). 

14) Prasižengus baudos aikštelėje skiriamas 6 metrų baudinys. 

15) Kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda ties ta vieta iš 

už šoninės linijos. 

16) Įžaidžiant kampinius ar laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos 

žaidėjai gali stovėti. 

17) Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos keičiant jį kitu žaidėju. 


