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Turnyro vykdytojai ir organizatoriais 
 

Turnyrą organizuoja Všį „Mini futbolo lyga“, įmonės kodas 303045135, atstovaujama direktoriaus Tomo 

Butkaus. Kontaktai: tel. 86 00 10304, el.p. info@mfl.lt. Turnyro vyr. Teisėjas Gediminas Macevičius. 

Varžybų vieta ir laikas 
 

Turnyras vyks 2014 m. balandžio 12 dieną, Vilniaus futbolo fanų stadione, esančiame Linkmenų g. 8, 

Vilniuje. Varžybų pradžia 9.30 val. 

Varžybų dalyviai 
 

Varžybose gali dalyvauti visi žaidėjai nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, lytinės orantacijos ar 

tikėjimo. Komandą gai sudaryti nuo 7 iki 15 žaidėjų. Vienas žaidėjas gali būti registruotas tik vienoje 

komandoje. Nustatyčius šio punkto pažeidimą, komandai užskaitomas pralaimėjimas 3:0. 

APRIBOJIMAI: Negalima registruoti suaugusių  A, ir I lygos pagrindinių komandų ir A lygos 

dublerių, žaidėjų. Komandos gali registruoti ne daugiau 2 (dviejų) žaidėjų 2012/2013m. sezone registruotų 

Lietuvos II lygos futbolo čempionate, būtinai juos pažymėdami registracijos formoje. Nustačius 

„apribojimų“ pažeidimo atvejį, komandai įskaitomas pralaimėjimas 3:0. Visi dalyviai patvirtina, kad 

susipažino su turnyro nuostatais. Taip pat, kad yra sveiki ir rungtynių metu už savo sveikatą atsako patys. 

Turnyro vykdymo tvarka 
 

Turnyre dalyvauja 32 komandos, kurios burtų keliu yra suskirstytos į 8 grupes po 4 komandas. Grupių 

varžybose visos komandos sužaidžia vieno rato sistema, t.y. po kartą su kiekviena grupės komanda. Varžybų 

trukmė 20 minučių. Už pergalę grupės varžybose skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, o už pralaimėjimą 0 

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

vienodai taškų, aukščiau stovi ta komanda, kurios: 

1. Įmuštų/praleistų įvarčių santykis geresnis; 
2. Daugiau pelnė įvarčių; 
3. Iškovojo daugiau pergalių; 
4. Burtai. 

 

Į atkrintamąsias varžybas patenka dvi pirmąsias vietas grupėje užėmusios komandos.  

Atkrintamųjų varžybų vykdymo schema: 
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Jei varžybos 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.  

 

Pagrindinės varžybų taisyklės 
 

Varžybose žaidžiama pagal miniEURO 2013 taisykles. Pagrindiniai skirtumai, kad žaidžiama 7x7, didesnė 

aikštė ir didesni vartai. Taigi taisyklės: 

 Rungtynių trukmė 20 min; 

 Žaidžiama be nuošalių; 

 Keitimai neribojami; 

 Rungtynių pradžioje, pirmu smūgiu iš aikštės vidurio galima pelnyti įvartį; 



 

 Negalimi jokie „padkatai“  kai šalia yra varžovas. Slysdamas gali tik bandyti ištraukti kamuolį iš 
užribio arba traukti kamuolį, lekianti į tuščius vartu; Pažeidus šį punktą pirmą kartą teisėjas duoda 
įspėjimą, už pakartotiną veiksmą gali nubausti ir geltona kortele; 

 Iš užribio kamuolys įmetamas rankomis; 

 Gavęs raudoną kortelę, žaidėjas šalinamas iš aikštės, o jo komanda žaidžia 3 minutes vienu žaidėju 
mažiau, po 3 minučių į aikštę gali įeiti kitas žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, grįšti nebegali; 

 Vartininkas kamuolį į žaidimą įveda koja; 
 

Turnyro apdovanojimai 
 

Turnyre I, II, III vietas užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis ir medaliais. Taip pat atminimo 

dovanomis ir rėmėjų įsteigtais prizais apdovanojami geriausi žaidėjai.  


