LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA
2017 m. gruodžio 4 d.

„LADYGOLAS“ – LIETUVOS MOKYKLŲ 6 kl. (2005 m. gimimo ir jaun.), 8 kl. (2003 m. gimimo ir jaun.) bei
10 kl. (2001 m. gimimo ir jaun.) moksleivių
SALĖS FUTBOLO (FUTSALO) ŽAIDYNIŲ 2018 m.

NUOSTATAI

I.

Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti salės futbolo žaidimą (futsalą) Lietuvos mokyklose.
2. Sudominti mergaites, nelankančias sporto mokyklų, sportu ir sveika gyvensena.
3. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių)
institucijų ir sporto organizacijų.
4. Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, šeimas paskatinti aktyviai ir naudingai praleisti
laisvalaikį su savo atžalomis.

II.

Varžybų vykdymas ir vadovavimas
1. Varžybas vykdo ir vadovauja Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo
asociacija (MaFA).
1.1. Dalyvių registracija: 2017 m. gruodžio 11 d. – 2018 m. sausio 19 d.
1.2. Tvarkaraščius atsiųsti į info@ladygolas.lt vėliausiai iki sausio 26 d.
1.3. 8-tos ir jaunesnių klasių moksleivių bei 10-tos ir jaunesnių klasių moksleivių komandos
dalyvauja savivaldybių, apskričių bei didžiajame Lietuvos finale, t. y. varžosi Lietuvos mastu.
1.4. 6-tos ir jaunesnių klasių moksleivių komandos dalyvauja savivaldybių bei apskričių finale, t.
y. varžosi apskrities mastu.
1.5. Žaidynės savivaldybėse: sausio 22 d. – kovo 17 d.
1.6. Žaidynės apskrityse: kovo 1 d. – kovo 30 d.
1.7. Didysis Lietuvos finalas (superfinalas) – vieta, data ir tvarka bus paskelbti vasario mėnesį.
2. Žaidynių globėjas – Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius.

III.

Dalyvių registracija
1. Norintys dalyvauti žaidynėse, savo mokyklos komandą privalo iki 2018 m. sausio 19 d. 24:00 val.
užsiregistruoti internete, adresu : www.ladygolas.lt
Paraiškos originalą, pasirašytą direktoriaus ir trenerio, būtina turėti visų rungtynių metu.
Paraiškos formą reikia atsispausdinti iškart po registracijos: www.ladygolas.lt
2. Komandoje gali būti registruojamos nuo 7 iki 10 žaidėjų, vienas treneris ir vadovas. Jauniausiųjų
grupė – 6 kl. ir jaunesnės mokinės, vidurinioji grupė – 8 kl. ir jaunesnės mokinės bei vyriausiųjų
grupė – 10 kl. ir jaunesnės mokinės.
3. Viena žaidėja gali atstovauti tik vieną komandą.

4. Į paraišką galima įtraukti nedaugiau kaip 2 mergaites, kurios yra
registruotos FM, SM, FC, FK, FA, SC ir kt. futbolo komandose ir 2017 m.
sezone dalyvavo LFF organizuojamose Lietuvos moterų A lygoje,
pirmoje lygoje, Lietuvos moterų salės futbolo čempionate. Pateiktas
sąrašas yra išsamus. Taisyklė netaikoma pradinių klasių moksleivėms.
5. Į paraišką negali būti įtraukiamos žaidėjos, kurios per pastaruosius du metus (2016 m. sausio
mėn. – 2017 m. gruodžio mėn. imtinai) buvo įtrauktos į kandidačių sąrašus dalyvauti WU15,
WU17, WU19 ar nacionalinės moterų rinktinės stovyklose.
6. Žaidynių dalyvės rungtynių metu privalo turėti orginalų asmens dokumentą su asmens kodu ir
nuotrauka bei pasirašytą paraišką. Varžovai turi teisę dokumentus patikrinti betkada, varžybų
metu.
7. Mokykla, kiekvienoje amžiaus grupėje, gali registruoti ne daugiau kaip 2 (dvi) komandas.
8. Prieš apskričių finalus ir superfinalą bus vykdomas privalomas dokumentų tikrinimas.

IV.

Žaidynių vykdymo sistema
1. Visuose žaidynių etapuose turi būti pasirenkama tokia sistema, kuri suteiktų vaikams galimybę
žaisti optimalų kiekį rungtynių. Pirmame etape kiekviena komanda turi sužaisti nemažiau, kaip 45 rungtynes, kituose etapuose – nemažiau, kaip 3.
2. Savivaldybėse žaidynės vykdomos turais. Komandas suskirstant į pogrupius po 3-4 ir žaidžiant dvi
dienas. Komandos viena su kita turi sužaisti nemažiau, kaip po du kartus.
3. Savivaldybės finalas vykdomas vieno rato sistema tarp 4 komandų (Jei savivaldybėje iš viso
užsiregistravo mažiau nei 6 komandos, finalinis etapas vyksta 2 ratų sistema ir 2 dienas).
4. Apskrities finalai, tarp savivaldybių nugalėtojų, vyksta vieno rato arba dviejų minusų sistema (1
diena).

V.

Reikalavimai sporto salei
Savivaldybėse priimanti komanda turi užtikrinti:
8.1. Geros būklės, šių nuostatų reikalavimus atitinkančią sporto salę.
8.2. Persirengimo kambarius.
8.3. Patalpas ir priėmimus organizatoriams.
8.4. Medicinos darbuotojo budėjimą rungtynių metu.

VI.

Žaidimo taisyklės
1. Žr. priedą nr. 1

VII.

Drausminės nuobaudos
1. Jei daugiau nei pusė atvykusios komandos žaidėjų neturi tvarkingų dokumentų (originalaus
dokumento su asmens kodu ir nuotrauka) – komandai skiriamas pralaimėjimas 0:3.
2. Griežtai draudžiama rungtynių metu vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip įžeidinėti rungtynių
dalyvius. Tai darantis asmuo – griežtai įspėjamas. Pasikartojus - šalinamas ne tik iš aikštės, bet ir
iš rungtynių vietos.

3. Kitos drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis 2017 m.
Lietuvos futbolo federacijos varžybų vykdymo nuostatais, išskyrus
diskvalifikaciją vienerioms rungtynėms už 2, 4, 6 ir t. t. įspėjimą.

VIII.

Nugalėtojo nustatymas
Ratų sistema
1. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose.
2. Dviem ir daugiau komandų surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma:
a) pagal tarpusavio rungtynėse surinktų taškų skaičių;
b) pagal įvarčių skirtumą visuose susitikimuose;
c) papildomoje baudinių serijoje arba burtų keliu;
Vieno minuso sistema
Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, mušami baudiniai, kaip numatyta „Žaidimo taisyklėse“.

IX.

Protestų padavimo tvarka
1. Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po rungtynių apie tai
įspėti aikštės teisėją, apskrities koordinatorių ir varžovų komandą. Trumpi protesto motyvai el.
paštu atiunčiami apskrities koordinatoriui. Jei protestas paduodamas dėl žaidėjų, kurie nebuvo
ar negalėjo būti registruoti, privaloma pirmiausia telefonu, vėliau el. paštu apie tai informuoti
Žaidynių organizatorius atstovus.
2. Drausmines nuobaudas skirs Žaidynių organizatoriai, vadovaudamasis LFF varžybų vykdymo
nuostatais.

X.

Apdovanojimas
1. Kiekviena tinkamai užsiregistravusi ir žaidynėse dalyvaujanti komanda dovanų gauna po 1 futsalo
kamuolį.
2. Savivaldybių nugalėtojos apdovanojamos – komandiniu diplomu ir 10 marškinėlių (svarbu:
komanda privalo dalyvauti apskrities finale, kad galėtų atsiimti apdovanojimus).
3. Apskričių finalai:
a. 8-tų ir žemesnių klasių bei 10-tų ir žemesnių klasių komandos nugalėtojos
apdovanojamos – komandiniais diplomais, komandine taure, medaliais ir aprangos
komplektais (9+1 vnt.). Komanda privalo dalyvauti didžiajame finale, kad galėtų atsiimti
apdovanojimus).
b. II–III vietas iškovojusios komandos – komandiniu diplomu, komandine taure, medaliais ir
futsalo kamuoliu.
c. 6-tų ir žemesnių klasių komandų apskričių finalų nugalėtojos ir prizininkės
apdovanojamos – komandinėmis taurėmis, medaliais, diplomais, kamuoliais (l v. – 5, ll v.
– 3, lll v. – 2).
4. Komandos, didžiajame Lietuvos finale iškovojusios pirmąsias tris vietas, apdovanojamos
komandinėmis taurėmis, medaliais, diplomais ir futbolo kamuoliais. (I v. – 5, II v. – 3, III v. – 2).
Asmeniniais prizais bus apdovanojamos geriausios komandų žaidėjos, absoliučiai geriausia
vartininkė ir aikštės žaidėja.

5. Finalo nugalėtojos ir prizininkės bus apdovanotos specialiais prizais.
6. Pagrindinis prizas – kelionė namo 18-kos vietų limuzinu.

Paraiškose turi būti užpildytos visos grafos, o jos atspausdintos,
pasirašytos direktoriaus ir trenerio bei su mokyklos antspaudu.
Jas reikia turėti visų rungtynių metu.

Kontaktai: Greta Guižauskaitė
mob. tel.: 8 601 75 912 el. paštas: g.guizauskaite@lff.lt arba info@ladygolas.lt;
Adresas: LFF, Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius.

Žaidynių vyr. teisėjas

Ignas Marcinkevičius

Žaidynių vyr. sekretorė

Greta Guižauskaitė

