5X5 FUTBOLO TURNYRO NUOSTATAI
Projektas "SPORTUOK SU LSU"

Varžybų tikslas:
1. Skatinti jaunimo įsitraukimą į komandines sporto šakas.
2. Didinti jaunimo fizinį aktyvumą.
Varžybų laikas ir vieta:
Vieta: LFF Kauno treniruočių centre, Aukštaičių g. 51 Kaunas.
Data ir laikas: 2021.09.23, varžybų pradžia 11:00 val.
Komandų registracijos patvirtinimas 10:00-10:45 val.
Varžybas vykdo: Lietuvos sporto universitetas (Sporto ir laisvalaikio centras).
Varžybas finansuoja: Šis renginys bendrai finansuojamas Lietuvos sporto universiteto ir
Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir
Švietimo mainų paramos fondas.
Varžybų dalyviai:
Studentai, moksleiviai kiti suinteresuoti asmenys. Vyrai ir moterys rungtyniauja atskirai.
Dalyvių registravimas:
Varžybų dieną registracija nevykdoma.
Komandų registracija: https://forms.office.com/r/Gd3AWM4DXp registracija vyks iki
2021.09.21 17:00 val. Komandoje registruoti galima 8 žaidėjus. Paraiškoje turi būti
nurodytas komandos pavadinimas, žaidėjų vardai pavardės, organizacija.
Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis el. paštu: karolina.deliautaite@lsu.lt
Visi dalyviai patvirtina, kad susipažino su turnyro nuostatais. Taip pat, kad yra sveiki ir
rungtynių metu už savo sveikatą atsako patys. Pagal reikalavimus nuostatus pildydami paraišką
patvirtina, kad turi galiojantį galimybių pasą.

Varžybų vykdymo tvarka, pagrindinės taisyklės

1. Komandos bus suskirstytos į grupes ir kiekviena komanda sužais nemažiau 3-jų
rungtynių.
2. Rungtynių trukmė – 10-15 min. Žaidžiama 5x5 (įskaitant vartininką). Žaidėjų keitimas
neribojamas.
3. Žaidžiama be nuošalių.
4. Kamuoliui išriedėjus už šoninės linijos, žaidimą atnaujina priešininkų komandos
žaidėjas, spirdamas kamuolį koja. Žaidimas atnaujinamas iš tos vietos, kur kamuolys
paliko aikštę. Kamuoliui išriedėjus už galinės linijos, žaidimą atnaujiną priešininkų
komandos vartininkas, mesdamas kamuolį į aikštę ranka.
5. Kamuoliui išriedėjus už galinės linijos nuo savos komandos žaidėjo, priešininkų
komanda gauna teisę kelti kampinį.
6. Rungtynėms vadovauja vienas aikštės teisėjas, kurį skiria varžybų organizatorius.
7. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš rungtynių. Taip pat privalo praleisti
sekančias rungtynes.
8. Draudžiama žaisti žaidėjams, neturintiems teisės dalyvauti rungtynėse, komandai
pažeidus šį punktą užskaitomas pralaimėjimas 0:3.
9. Kilus įtarimams dėl žaidėjo registracijos. Žaidėjas privalės pateikti asmens dokumentą
ir jis bus patikrintas ar yra įregistruotas komandoje.
10. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę bausti komandas, klubus, žaidėjus už
nedrausmingą elgesį turnyre, pašalinant klubą, komandą, žaidėją iš turnyro.
11. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti tam tikrus nuostatų punktus atsižvelgiant į
dalyvaujančių komandų skaičių.
12. Varžybų vyr. teisėjai Ingrida Siliūnienė (moterų gr.), Tomas Miliauskas (vyrų gr.)

Nugalėtojų nustatymas
Grupės varžybose už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaimėjimą - 0
taškų.
Komandų užimamos vietos grupėse nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem ar daugiau
komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą grupėje lems (eilės tvarka):

a) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
b) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
c) didesnis pergalių skaičius;
Atkrintamųjų varžybų stadijoje, rungtynėms pasibaigus lygiosiomis yra mušami 9 metrų
baudiniai. Iš kiekvienos komandos po 3 žaidėjus.
Apdovanojimas:
Apdovanojamos vyrų ir moterų komandos (1-3 vt.).
Turnyro 1-3 vietos nugalėtojai apdovanojami medaliais, sportiniais prizais.
Papildomos sąlygos:
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ar atšaukti renginį.
Dalyvaudami renginyje privalote pasirašyti registracijos lapą.
Sutinkate, kad renginio metu bus fotografuojama, o nuotraukos pateikiamos viešoje erdvėje.
Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visi renginiai organizuojami, tik asmenims, kurie atitinka Galimybių
paso kriterijus. Nesilaikantis LR reikalavimų, asmuo pats atsako už savo veiksmus ir gręsiančias
finansines baudas.

