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2017 m. Lietuvos vaikų 9x9 (2005 ir 2006 m. gim.) ir 7x7 (2007 ir 2008 m. gim.) futbolo čempionato
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1. Tikslas ir uždaviniai
Populiarinti futbolo žaidimą tarp vaikų ir moksleivių.
Siekti sąžiningo rungtyniavimo, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų.
Kelti futbolo žaidėjų meistriškumą.
Ruošti perspektyvius futbolininkus Lietuvos rinktinėms.
2. Čempionato vykdymas ir vadovavimas
Čempionatą LFF pavedimu organizuoja ir vykdo Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija
(LVJFA).
Šie Nuostatai nustato 2017 metų sezono Čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip
pat reglamentuoja kitus su Čempionato organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.
Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LVJFA sprendimu.
Čempionato rungtynes draudžiama vykdyti pamokų metu.
Čempionato vyr. teisėjas – Š.Tamulynas, čempionato vyr. sekretorė – V.Jacukevičienė.
Čempionatas vykdomas sistema (pavasaris - ruduo): 2017 metų gegužės – lapkričio mėn.
Rungtynės žaidžiamos natūraliose ir dirbtinės dangos aikštėse, kurios atitinka čempionato
vykdymo reikalavimus. Prieš 7 dienas, atvykstančios komandos, susitaria su komanda –
„šeimininke“ dėl rungtynių vykdymo vietos.
Čempionatas vykdomas 2 etapais: I-as etapas: regionuose, II-as etapas: finalinės čempionato
varžybos.
Laikytis čempionato vykdymo tvarkaraščio yra privaloma.
Keitimų skaičius neribojamas, taip pat galimi ir atgaliniai keitimai. Pašalintą žaidėją gali pakeisti
kitas žaidėjas.
Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, rungtynių datą ir/ar laiką galima nukelti tik gavus
raštišką leidimą iš čempionato vyr. teisėjo. Norint gauti minėtą leidimą, privaloma ne vėliau
kaip prieš 7 dienas raštu informuoti LVJFA el. paštu: s.tamulynas@lff.lt ir lvjfa@lff.lt. Tik gavus
leidimą iš LVJFA, bus galima pakeisti rungtynių datą ir laiką.
Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja čempionato
„komanda- šeimininkė“.
Čempionate dalyvaujančios organizacijos yra pilna apimtimi atsakingos už žaidėjų sveikatos
patikrinimą ir šių žaidėjų tinkamumą dalyvauti Čempionate. Žaidėjui, neturinčiam galiojančios
sveikatos patikrinimo pažymos, Čempionate dalyvauti griežtai draudžiama.
3. Dalyvių registracija
Visi čempionato dalyviai privalo būti užsiregistravę LVJFA.
Kiekviena komanda, norinti dalyvauti varžybose, privalo užregistruoti žaidėjus, pateikiant
paraiškas 2 egzemplioriais, patvirtintas sporto mokyklos arba klubo vadovo.
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
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Rungtynių teisėjui pateikti žaidėjo kortelę, kad būtų nustatyta atitinkamų Čempionato dalyvių
tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja.
2005, 2006 m. gim. amžiaus grupės paraiškoje leidžiama registruoti ne daugiau 35 žaidėjų,
2007, 2008 m. gim. ne daugiau 35 žaidėjų.
Žaidėjai privalo žaisti už tų organizacijų komandas, kuriose yra tarifikuoti, priešingu atveju
būtina gauti tos sporto mokyklos ar klubo ir trenerio raštišką sutikimą, kuriai atstovauja
minėtas žaidėjas.
Tuo atveju, jei žaidėjas yra registruotas LVJFA organizuojamose pirmenybėse vyresnės
komandos paraiškose, jis gali be apribojimų žaisti savo amžiaus grupių komandoje. Tuo atveju,
jei žaidėjas yra registruotas LVJFA organizuojamose Pirmenybėse žemesnės amžiaus grupės
komandoje, toks žaidėjas turi teisę be apribojimų žaisti už tos pačios organizacijos vyresnių
amžiaus grupių komandą.
4. Teisėjavimas
Varžybos vykdomos remiantis FIFA ir UEFA tarptautinėmis taisyklėmis.
Čempionato aptarnavimui teisėjus skiria priimanti komanda.
2005, 2006 metų gimimo amžiaus grupėse rungtynės vykdomos 70x50 m. aikštėje. Žaidžiama
9x9. Rungtynių protokole ne daugiau 18 žaidėjų. Komandos vienų rungtynių metu žaidžia 2
kėlinius po 25 min. su 10 min. pertrauka. (Vartų dydis - 5x2 m.; baudos aikštelė - 5 m. į šonus
nuo vartų virpstų pagal galinę liniją ir 9 m. į aikštės gilumą; baudiniai smūgiuojami nuo 9 m.
žymos; sienelė (varžovo žaidėjų atstumas nuo kamuolio - 5 m.); Žaidžiama Nr. 4 dydžio
kamuoliais).
2007, 2008 metų gimimo amžiaus grupėje rungtynės vykdomos 50x35 m. aikštėje. Žaidžiama
7x7. Rungtynių protokole ne daugiau 14 žaidėjų. Komandos čempionato metu žaidžia du
kėlinius po 20 min., pertrauka tarp kėlinių 10 min. (Vartų dydis - 5x2 m.; baudos aikštelė - 5 m. į
šonus nuo vartų virpstų pagal galinę liniją ir 9 m. į aikštės gilumą; baudiniai smūgiuojami nuo 9
m. žymos; sienelė (varžovo žaidėjų atstumas nuo kamuolio - 5 m.); Žaidžiama Nr. 4 dydžio
kamuoliais).
Jeigu yra žaidžiamas turas, tokiu atveju komandos žaidžia du kėlinius po 20 minučių pertrauka
tarp kėlinių 10 minučių, pertrauka tarp rungtynių ne mažiau kaip 20 minučių.
Visų amžiaus grupių komandos rungtyniauja fiksuojant nuošales.
5. Drausminės nuobaudos
Drausminės nuobaudos bus taikomos, vadovaujantis 2017 m. Lietuvos futbolo federacijos
čempionato nuostatais ir drausmės kodeksu.
Geltonos kortelės sumuojasi tik toje komandoje ir lygoje, kurioje Žaidėjas žaisdamas gavo
geltoną kortelę.
Gautos drausminės sankcijos (diskvalifikacijos) galioja visose komandose ir lygose, kuriose
žaidėjas turi galimybę žaisti artimiausią turą.
LVJFA valdybos sprendimu, organizacija ir/ar jos atstovai, dėl kurių yra duomenų, jog ji tiesiogiai
ir/ar netiesiogiai galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria būtų siekiama daryti įtaką rungtynių
baigčiai ir/ar eigai, ar rungtynių protokolo klastojimo atveju, gali būti pripažintas neturinčia
teisės dalyvauti Čempionate arba LVJFA organizuojamose varžybose iš esmės. Tokio LVJFA
valdybos sprendimo atveju, Klubas neįgyja teisės dalyvauti LVJFA varžybose ir jose jokia Klubo
Komanda nedalyvauja.
Žaidėjas gavęs raudoną kortelę praleidžia vienerias rungtynes tame čempionate, kuriame
kortelė buvo parodyta, išskyrus atvejus, jeigu LFF Drausmės komitetas pritaikė kitokias
sankcijas.
Žaidėjas gavęs 4-tą , 6-tą ir paskiau kas vieną t.y. 7,8,9,10-tą ir t.t. geltonas korteles praleidžia
vienerias rungtynes tame čempionate kuriame kortelės buvo parodytos.
6. Komandų priėmimo sąlygos
Išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate (kelionės išlaidas, transportą, maitinimą ir t.t.),
padengia komandiruojanti organizacija.
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7. Nugalėtojo nustatymas
Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose.
Dviem ir daugiau komandų, surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rodiklius
tarpusavio susitikimuose:
a) pagal didžiausią taškų skaičių tarpusavio susitikimuose;
b) pagal įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose;
c) pagal įmuštų įvarčių skaičių tarpusavio susitikimuose;
d) pagal įvarčių skirtumą visuose susitikimuose;
e) pagal įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose;
f) pagal gautų kortelių skaičių visuose susitikimuose;
g) burtų traukimo tvarka.
Varžybų vykdymo sistema dėl patekimo į finalinį etapą bus patikslinta ir dalyviai informuoti ne
vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 31 dienos.
8. Finalinis čempionato etapas
Komandos, kurios pateks į finalą bus suskirstytos į 2 pogrupius. Pogrupiuose žaidžiama vieno
rato sistema. Komandos, kurios pogrupyje iškovoja 4-ą vietą žaidžia dėl 7-8 vietų, 3-ią - dėl 5-6
vietų.
Finalai: Komandos pogrupyje užėmusios 2–as vietas žaidžia dėl 3-4-os vietų. Komandos
pogrupiuose užėmusios 1-as vietas, žaidžia dėl 1-2 vietų.
Finalinis čempionato etapas vyksta dvi dienas.

9. Protestų padavimo tvarka
9.1. Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po rungtynių apie tai
įspėti aikštės teisėją ir varžovų komandą. Trumpi protesto motyvai įrašomi rungtynių protokole.
9.2. Išsamiai motyvuotas raštiškas protestas LFF drausmės komitetui pateikiamas ne vėliau kaip per
dvi paras po rungtynių.
10. Apdovanojimas
10.1. Kiekvienoje amžiaus grupėje komandos, iškovojusios pirmąsias tris vietas, yra apdovanojamos
LVJFA įsteigtais prizais.
11. Kitos nuostatos
11.1. Pastaba: Komandos „aikštės šeimininkės“ ne vėliau kaip per 2 dienas po rungtynių privalo
išsiųsti protokolą (abi puses) elektroniniu paštu: v.jacukeviciene@lff.lt arba faksu: 8 5 272 5566,
bei pranešti rungtynių rezultatą ne vėliau kaip per 24 val. po rungtynių el. paštu:
v.jacukeviciene@lff.lt.
11.2. Rungtynių protokolo originalą per dvi darbo dienas privaloma išsiųsti LVJFA, Stadiono g. 2, LT02106.
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