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UTENOS APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJA 
 
          TVIRTINU 
          UAFF viceprezidentas 
          Artūras Gimžauskas 
          2019 m. lapkričio mėn. ... d. 
 

2019-2020 m. UAFF U14 (gim. 2006-2007 m.) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI PROJEKTAS 
 

I. Tikslas ir uždaviniai 
1. Populiarinti futbolo žaidimą Utenos apskrityje ir kaimyniniuose rajonuose. 
2. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp Utenos apskrities futbolo federacijos narių, vietos (seniūnijų, 

savivaldybių) institucijų  ir sporto organizacijų. 
3. Skleisti ir populiarinti Garbingo žaidimo idėjas. 

 
II. Varžybų vykdymas ir vadovavimas 

1. Varžybas vykdo Utenos apskrities futbolo federacija (UAFF). 
2. Varžybų vyr. teisėjas ir sekretorius – Juozas Šiaučiulis. 
3. Varžybų vykdymo vieta – Utenos apskritis ir kaimyniniai rajonai (bus patikslinta po komandų registracijos) 
4. Vardinė komandų registracija iki 2019 m. gruodžio 5 d.  
5. Varžybos vyks 2019 m. gruodžio – 2020 m. kovo mėnesiais. 
6. Komanda-turo šeimininkė pasirūpina sale, teisėjais ir medicina. 
7. Komanda-turo šeimininkė praneša rezultatus el. paštu juozasmeister@gmail.com ir vaidotas@uaff.lt ne 

vėliau, kaip 48 val. po turo pabaigos 
 
III. Dalyvių registracija 

8. Kiekviena komanda, norinti dalyvauti varžybose, iki 2019 m. lapkričio 22 d. privalo atsiųsti komandos 
pavadinimą ir komandos atsakingo asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą ir tel. nr. šiais adresais: 
juozasmeister@gmail.com; vaidotas@uaff.lt;  

9. Paraiškoje leidžiama registruoti 15 žaidėjų, kurie gimę 2006 m. ir jaunesni, vieną trenerį bei vadovą.  
10. Komandinės paraiškos originalą (su žaidėjų vardais, pavardėmis, gimimo datomis ir LFF COMET ID numeriais), 

pasirašytą komandos atsakingo asmens (trenerio ar kapitono), būtina pateikti iki pirmų rungtynių.  
11. Varžybų dalyviai visų rungtynių metu privalo turėti Žaidėjo kortelę arba galiojančius ir tvarkingus 

dokumentus su nuotrauka (kad būtų galima patikrinti žaidėjo tapatybę LFF COMET sistemoje ), o komandos 
treneris pasirašytą paraišką. Varžovai turi teisę dokumentus patikrinti bet kada, varžybų metu. 

 
IV. Varžybų vykdymo sistema ir taisyklės 

1. Žaidžiama 5x5;  
2. Rungtynių trukmė: 15 min. (1 kėlinys; bus patikslinta po komandų registracijos); 
3. Vartai: 2x3 m; 
4. Rungtynėms registruoti leidžiama 15 žaidėjų; 
5. Baudinys smūgiuojamas nuo 6 m; 
6. Komandai rungtynių metu prasižengus 4 kartus, kiekviena sekanti pražanga baudžiama tiesioginiu 10 m 

baudos smūgiu (be sienelės, t.y. visi žaidėjai išskyrus varžovų vartininką, turi būti už kamuolio).  
7. Įvedant/gražinant kamuolį į žaidimą varžovai turi atsitraukti ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo kamuolio. 
8. Jei  5 įvarčių skirtumas , pirmaujanti komanda turi išimti vieną žaidėją. Jei rezultatas tampa  - 4 įvarčiai, vėl 

žaidžiama pilnomis sudėtimis 
9. Visi į turą atvykę žaidėjai privalo gauti žaidimo laiko kiekvienose rungtynėse 
 

V. Drausminės nuobaudos 
10. Jei rungtynėse žaidė ne visi rungtynėms registruoti žaidėjai – komandai skiriamas pralaimėjimas 0:5 



 2 

11. Jei atvykusios komandos žaidėjai neturi tvarkingų dokumentų – komandai skiriamas pralaimėjimas 0:5. 
12. Griežtai draudžiamas nesportinis elgesys, rungtynių metu vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip įžeidinėti, 

provokuoti rungtynių dalyvius. Tai darantis asmuo – griežtai įspėjamas. Pasikartojus – šalinamas iš aikštės ir 
turi praleisti sekančias rungtynes arba visą turą (priklausomai nuo nusižengimo). Ypatingais atvejais 
organizatoriai pasilieka teisę šalinti žaidėją iš visų turnyro rungtynių.  

13. Neatvykus į turo rungtynes komandai įskaitomi pralaimėjimai 0:5 ir skiriama 50 eurų bauda, kurią privalu 
susimokėti per 12 dienų nuo turo datos į kurį komanda neatvyko, pervedant baudą į Utenos apskrities futbolo 
federacijos (įm. kodas 300114462) sąskaitą AB Šiaulių bankas 71811, a/s LT827181100000606750. Komanda 
nesumokėjusi baudos per nustatytą laiką, šalinama iš sekančio turo. 

14. Komanda praleidusi du turus – šalinama iš turnyro be teisės dalyvauti visose UAFF varžybose, kol nebus 
sumokėta bauda. 

15. Kitos drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis Lietuvos futbolo federacijos varžybų nuostatais, išskyrus 
diskvalifikaciją tam tikram laikotarpiui už 2, 4, 6 įspėjimą pirmenybėse. 

 
VI. Nugalėtojo nustatymas 

Turnyro (pogrupių) nugalėtojai nustatomi: 
16. Pagal didžiausią surinktų taškų sumą visuose susitikimuose. 
17. Dviem ir daugiau komandų surinkus lygiai taškų, vieta nustatoma  

a) pagal tarpusavio rungtynėse surinktų taškų skaičių ir įvarčių skirtumą; 
b) pagal įvarčių skirtumą visuose susitikimuose; 
c) pagal įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; 
d) pagal pergalių skaičių visuose susitikimuose; 
e) burtai (jei yra galimybė, papildomoje baudinių serijoje); 

 
VII. Protestų padavimo tvarka 

18. Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po rungtynių apie tai įspėti aikštės 
teisėją, vyr. teisėją arba vyr. sekretorių ir varžovų komandą. Trumpi protesto motyvai įrašomi rungtynių 
protokole. Jei protestas paduodamas dėl žaidėjų, kurie nebuvo ar negalėjo būti registruoti privaloma 
pirmiausia telefonu, vėliau el. paštu apie tai informuoti UAFF atstovus. 

19. Drausmines nuobaudas skirs UAFF Drausmės komitetas. 
 
VIII. Apdovanojimas 

20. I, II ir III vietų laimėtojai apdovanojami medaliais ir komandinėmis taurėmis. Geriausios komandų žaidėjos –  
asmeniniais prizais. 

 
Kontaktai:  

Vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius – Juozas Šiaučiulis,  8687 73102, juozasmeister@gmail.com;  

Atsakingas UAFF atstovas – Vaidotas Rastenis, 8614 64880, vaidotas@uaff.lt  

 
Varžybų vyr. teisėjas       Juozas Šiaučiulis 

(vardas, pavardė, parašas) 

Varžybų atsakingas UAFF atstovas     Vaidotas Rastenis 
(vardas, pavardė, parašas)  


