
Lietuvos futbolo mėgėjų lygos (LFML) 7x7 turnyro nuostatai 

I Tikslas  ir  uždaviniai 

1. Propaguoti  kūno kultūrą ir sveiką gyvenimo būdą. 

2. Kelti futbolo žaidimo lygį Lietuvoje. 

3. Išaiškinti pajėgiausias Lietuvos futbolo mėgėjų komandas. 

II Laikas ir vieta  

Lietuvos futbolo mėgėjų lygos turnyras vyks  2017 m. balandžio mėn. 15 d., Kaune, 

Nacionalinės futbolo akademijos stadione. Turnyro pradžia 10.00 val. 

III Turnyro vykdytojai ir organizatoriai  

Turnyrą organizuoja ir vykdo  Lietuvos futbolo mėgėjų lyga. Turnyro vyr. teisėju skiriamas 

Saulius Dirda, kuris atsakingas už tvarkaraščio sudarymą, teisėjų  paskirimą varžyboms. 

Adresas: Aukštaičių g. 51, Kaunas. 

Registracija vyksta: iki balandžio 14 d., 20 val. el. paštu komandoms atsiunčiant paraiškas. 

Kontaktai: tel.: 865772227 

El. paštas: info@lfml.lt 

IV Dalyviai 

1. Turnyre gali dalyvauti visi žaidėjai nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, lytinės orantacijos 

ar tikėjimo.  

2. Žaidėjų skaičius komandos paraiškoje neribojamas 

3. Vienas žaidėjas gali būti registruotas tik vienoje komandoje. Nustačius šio punkto 

pažeidimą, komandai užskaitomas pralaimėjimas  

4. Komandos privalo prieš savo pirmas rungtynes patikslinti organizatoriams komandos 

narių sąrašą (jei jis keitėsi nuo pateiktoje registracijos paraiškoje registruojantis 

pirmenybėms), kuriu negalima bus keisti viso turnyro metu.   

 

APRIBOJIMAI: 

1. Komandos paraiškoje negali būti įtraukti 2018 m. Lietuvos A lygos ir LFF I lygos 

komandų paraiškose registruoti žaidėjai. 

2. Nustačius „apribojimų“ pažeidimo atvejį, komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:3, o 

nusižengęs/-ę žaidėjai diskvalifikuojami iš turnyro.  



3. Visi dalyviai patvirtina,kad susipažino su turnyro nuostatais. Taip pat, kad yra sveiki ir 

turnyro metu už savo sveikatą atsako patys. 

V Programa ir varžybų sistema 

1. Rungtynės vyksta pagal Lietuvos futbolo mėgėjų lygos turnyro  nuostatus.   

2. Komandos burtų keliu bus suskirstytos į grupes, grupių ir rungtynių jose skaičius 

priklausys nuo turnyro dalyvių skaičiaus. 

3. Rungtynių trukmė ne mažiau 12 minučių (priklausomai nuo komandų skaičiaus). 

4. Už pergalę grupės rungtynėse skiriami 3 taškai.  

5. Už pralaimėjimą 0 taškų. 

6. Sužaidus lygiosiomis mušami 9 m. baudiniai, kuriuos realizuoja po tris kiekvienos 

komandos žaidėjus. Laimėjus baudinių seriją skiriami 2 taškai. 

7. Grupės nugalėtoja tampa komanda surinkusi daugiausia taškų, jei yra kelios komandos, 

turinčios vienodai taškų, aukščiau stovi ta komanda, kurios: 

 Tarpusavio įmuštų/praleistų įvarčių santykis geresnis; 

 

 Daugiau pelnė įvarčių; 

 

 Iškovojo daugiau pergalių; 

 

 Burtai. 
 

8. Į atkrintamąjį etapą patenka atitinkamas komandų skaičius, geriausiai pasirodę grupės 

etape. 

9. Jei rungtynės atkrintamosiose varžybose baigiasi lygiosiomis, mušami 9 metrų baudiniai, 

po 3 žaidėjus iš kiekvienos komandos. Jei po 3 baudinių serijos nugalėtojas nepaiškėja, 

toliau muša po vieną žaidėją iš kiekvienos komandos. Mušti gali bet kuris komandoje 

registruotas žaidėjas. Antrą kartą tas pats žaidėjas gali mušti tik tada, kai mušė visi 

registruoti komandos žaidėjai.  

RUNGTYNIŲ ŽAIDIMO TAISYKLĖS  

1. Komandos sudėtis aikštelėje 7 futbolininkai (6 žaidėjai ir vartininkas) 

2. Minimalus žaidėjų skaičius aikštelėje yra 5 žaidėjai įskaitant ir vartininką. Rungtynės  

nevykdomos ir tai komandai užskaitomas pralaimėjimas, jeigu komanda nesurinko minimalaus 

žaidėjų skaičiaus. 

3. Rungtynių trukmė ne mažiau 12 min. (priklausomai nuo komandų skaičiaus). 

4. Keitimai neribojami. 



5. Užribiai išspiriami koja. Įvartis pasiektas tiesioginiu smūgiu iš užribio neskaitomas, jeigu iki 

to laiko kamuolio nepalietė joks kitas žaidėjas. 

6. Smūgis nuo vartų – vartininkas įveda kamuolį ranka. Įvartis neskaitomas ,jeigu po kamuolio 

įvedimo į žaidimą ranka jo nelietė joks kitas žaidėjas. 

7. Standartinių padėčių metu (baudos smūgiai, kampiniai) varžovai atsitraukia 7 m. atstumu. 

Užribio metu atsitraukiama – 2 m. Nuošalės žaidimo metu nefiksuojamos. 

8. Baudinys smūgiuojamas iš 9 m. atstumo. 

9. Gavus raudoną kortelę,  žaidėjas šalinamas iš rungtynių bei praleidžia sekančias arba 

ypatingais atvejais vyr. teisėjas gali priimti sprendimą diskvalifikuoti žaidėją iki turnyro 

pabaigos ar tam tikram rungtynių skaičiui. Ypatingais atvejais galima ir visos komandos 

diskvalifikacija iš turnyro. 

10. Komandos privalo rungtyniauti tvarkinga sportine apranga (vienodi marškinėliai, kelnaitės). 

Galima naudoti ir skiriamuosius ženklus (skirtukus). 

11. Rungtynėms vadovauja 1 teisėjas. 

VI Apdovanojimas 

Komandos laimėjusios I, II ir III vietas, apdovanojamos taurėmis bei medalių komplektais.  

. 

 


