
VAIKŲ IR JAUNIŲ 
VARŽYBŲ FORMATAI



1000
BENDRAS TIKSLAS

MOKSLEIVIŲ LANKANČIŲ 
FUTBOLO TRENIRUOTES

80
788

80
789

100
1066

70
636

200
2081300

2991

150
150680

792

• Žaidimo sistemos

Iki 9 metų – įvairūs formatai nuo 3v3 (į 
mažus vartus) iki 4v4 arba 5v5 (į 2x3 
vartus)

10-11 metų – 7v7

12-13 metų +U15 – 9v9 (atsižvelgiant į 
esamas apskrityje aikštes, gali būti ir 7v7)

Vyresni jaunuoliai, žaidžiantys 11v11 
dalyvauja Lietuvos pirmenybėse, 
organizuojamose LVJFA ar LMFA. Siekiant 
sudaryti konkurencingas komandas, 
besitreniruojančias pagal bendrą sistemą, 
optimalus apskrities komandų skaičius 
dalyvaujančių 11v11 pirmenybėse –
po 3-4 dviejų amžiaus grupių komandas 
(apskrities vaikinų ir merginų A ir B 
rinktinės – vaikinai U15 ir U17; merginos 
U17 ir moterų čempionate).

Žaidėjai nepatekę į rinktines žaidžia už 
savo miesto komandas apskrities 
pirmenybėse. Pvz.: U15 savo amžiaus 
grupėje (9v9) apskrities pirmenybėse, o 
vyresni rungtyniauja apskrities 
suaugusiųjų pirmenybėse. PAŽANGIAUSIA FUTBOLO 
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U7
U6

• Žaidžiama U6 ir U7 amžiaus 
grupėse. 3 aikštės žaidėjai ir 1 
vartininkas. Iš viso komandą 
sudaro 10 žaidėjų. Rungtynių 
metu jie suskirstomi į 
komandas po 5 ir vienu         
metu žaidžia skirtingose 
aikštelės. 

4x4
VAIKŲ IR JAUNIŲ VARŽYBŲ FORMATAI

• Aikštėje žaidžia 4 vienos 
komandos žaidėjai, 1 
atsarginis. Visi žaidėjai 
rungtynių metu rotuojami ir 
privalo gauti žaidimo 
minučių.

• Vartai 2x3 m, galima naudoti ir 
aukštus stovelius (tuomet 
aukšti, virš galvos mušami 
įvarčiai nesiskaito).

• Siekiant išvengti per didelio 
žmonių sambūrio, vienu metu 
ture žaidžia 2-3 komandos. 
Bendras vienos dienos varžybų 
(turo) laikas neturėtų viršyti           
2 valandų.

KARTU AUGINKIME FUTBOLO ATEITĮ!



U9
U8

• Žaidžiama U8 ir U9 amžiaus 
grupėse. 4 aikštės žaidėjai ir 
1 vartininkas. Iš viso 
komandą sudaro 12 žaidėjų. 
Rungtynių metu jie 
suskirstomi į komandas           
po 5 ir vienu metu žaidžia 
skirtingose aikštelės. 

5x5
VAIKŲ IR JAUNIŲ VARŽYBŲ FORMATAI

• Aikštėje žaidžia 5 vienos 
komandos žaidėjai,                     
1 atsarginis. Visi žaidėjai 
rungtynių metu rotuojami        
ir privalo gauti žaidimo 
minučių.

• Vartai 2x3 m, galima naudoti ir 
aukštus stovelius (tuomet 
aukšti, virš galvos mušami 
įvarčiai nesiskaito).

• Siekiant išvengti per didelio 
žmonių sambūrio, vienu metu 
ture žaidžia 2-3 komandos. 
Bendras vienos dienos varžybų 
(turo) laikas neturėtų viršyti          
2 valandų.

KARTU AUGINKIME FUTBOLO ATEITĮ!



U11
U10

• Žaidžiama U10 ir U11 
amžiaus grupėse. Iš viso 
komandą rungtynių dieną 
sudaro iki 12 žaidėjų. 
Rungtynių metu aikštėje 
žaidžia 6 vienos komandos 
žaidėjai ir 1 vartininkas,            
5 žaidėjai atsarginiai. 

7x7
VAIKŲ IR JAUNIŲ VARŽYBŲ FORMATAI

• Visi žaidėjai rungtynių                
metu rotuojami ir privalo 
gauti žaidimo minučių.

• Vartai 2x3 m. • Siekiant išvengti per didelio žmonių sambūrio, 
vienu metu U10 ir U11 ture žaidžia 3-4 
komandos. Bendras U10 ir U11 vienos dienos 
varžybų (turo) laikas neturėtų viršyti 2 valandų.

KARTU AUGINKIME FUTBOLO ATEITĮ!



>
U12

• Žaidžiama visose kitose, 
vyresnėse amžiaus grupėse. 
Rungtynių metu aikštėje 
žaidžia 6 vienos komandos 
žaidėjai ir 1 vartininkas. 

7x7
VAIKŲ IR JAUNIŲ VARŽYBŲ FORMATAI

• Visi žaidėjai rungtynių                
metu rotuojami ir privalo 
gauti žaidimo minučių.

• Vartai 2x5 m. Šis formatas kol kas, atsižvelgiant į vaikų žaidžiančių 
futbolą skaičių ir esamą infrastruktūrą apskrityje, nebus 
taikomas oficialiose apskrities varžybose. Tačiau gali 
atsirasti UAFF pirmenybėse ateityje nuo U13 grupės.

KARTU AUGINKIME FUTBOLO ATEITĮ!

9x9



U17
U15

• Žaidžiama visose kitose, 
vyresnėse amžiaus grupėse. 
Iš viso komandą rungtynių 
dieną sudaro iki 16 žaidėjų. 
Rungtynių metu aikštėje 
žaidžia 10 vienos komandos 
žaidėjų ir 1 vartininkas,            
5 žaidėjai atsarginiai. 

11x11
VAIKŲ IR JAUNIŲ VARŽYBŲ FORMATAI

• Visi žaidėjai rungtynių                
metu rotuojami ir privalo 
gauti žaidimo minučių.

• Vartai 2,44x7,32 m.

KARTU AUGINKIME FUTBOLO ATEITĮ!

Šis formatas kol kas, atsižvelgiant į vaikų žaidžiančių 
futbolą skaičių ir esamą infrastruktūrą apskrityje, nebus 
taikomas oficialiose apskrities varžybose. Tačiau gali 
atsirasti UAFF pirmenybėse ateityje nuo U13 grupės.

9x9



POTENCIALŪS PARTNERIAI

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su 
visomis savivaldybėmis, kurių teritorijoje 

yra užsiregistravę ir veikia UAFF nariai.

Bendradarbiavimo sutarčių su 
savivaldybėmis pagrindu būtų ginami 

UAFF narių interesai dėl infrastruktūros 
naudojimosi, galimo veiklos dalinio 

finansavimo.

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS

Partneriai UAFF veiklą ir renginius remtų ne tik finansiškai, bet ir produkcija, 
paslaugomis bei taikomomis nuolaidomis.



PAVYZDYS KITIEMS


