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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 2012 metais vykdomo Šiaulių rajono savaitgalio futbolo lygos nuostatai nustato 
varžybų tikslą, uždavinius, vykdymo vietą, datą, varžybų laimėtojų nustatymo ir 
dalyvio, apdovanojimo tvarką. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
2. Tikslas – populiarinti futbolo žaidimą tarp Šiaulių rajono gyventojų. 
3. Uždaviniai: 
3.1. Išsiaiškinti pajėgiausias mėgėjų komandas ir geriausius žaidėjus. 
3.2. Skatinti  prasmingai organizuoti laisvalaikį futbolo mėgėjų tarpe. 
 

 
III. DALYVIAI, RENGINIO VYKDYMO VIETA IR DATA 

 
4. Pirmenybėse gali dalyvauti tik Šiaulių rajono gyventojai ir susibūrę į futbolo 

komandas.  
5. Komandos į paraišką gali įtraukti iki 10 žaidėjų.  
6. Vienoje komandoje negali būti daugiau kaip 2 žaidėjai žaidžiantis ar registruoti 

Kuršėnų miesto futbolo klube “Venta”. 
7. Komandų skaičius neribojamas. 
8. Šiaulių rajono savaitgalio futbolo lygos pirmenybės vykdomos: 
8.1. Dviejų ratų sistema. 
8.2. Pirmas varžybų ratas vykdomas birželio mėn., antras ratas – liepos mėn. 
8.3. Kuršėnų S.Anglickio ir Daugėlių pagr. mokyklų dirbtinos dangos aikštynuose. 
8.4. Visos varžybos vykdomos šeštadieniais ir sekmadieniais. 
9. Registracija vyksta iki gegužės 30 dienos. Dalyviai turi pateikti: 
9.1. Komandos vardinę paraišką patvirtintos gydytojo viza arba dalyvio asmeninės 

atsakomybės už savo sveikatos stovį parašu.  
9.2. Komandos pavadinimą ir komandos vadovo tel. nr. 
9.3. Dalyvio mokestį – 50 Lt. 



 

 

10. Papildoma komandų registracija pirmenybių metu neleidžiama. 
 
 
 

 
IV. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 

 
11. Turnyrą organizuoja Šiaulių rajono sporto klubas „Dvikova“.  
12. Vykdytojai:  

 12.1. Asociacija „Linas Publicum“. 
 12.2. Sporto klubas „Dvikova“ 

 
V. BENDRA TVARKA IR REIKALAVIMAI 

 
13. Rungtyniaujama 5 prieš 5 įskaitant vartininką, keitimai galimi pirmyn-atgal be 

teisėjo žinios. 
14. Žaidžiama salės futbolo kamuoliais. 
15. Žaidėjas gali žaisti tik vienoje komandoje. Pažeidus šią nuostatą žaidėjas 

šalinamas iš pirmenybių, komanda baudžiama 50 Lt. 
16. Rungtyniauti leidžiama tik vienoda, tvarkinga sportine apranga. 
17. Žaidžiami 2 kėliniai po 20 min. su 10 minučių pertrauka. 
18. Už pažeidimus baudos aikštelėje skiriamas 9 metrų baudinys. 
19. Vartininkas žaidimą pradeda ranka, negalioja aikštės vidurio linijos taisyklė. 
20. Kamuoliui palikus aikštę, žaidimas pradedamas kamuolį iš užribio įvedant koja. 
21. Komandai, neatvykus į rungtynes, įskaitomas pralaimėjimas 0:3. Komanda, du 

kartus neatvykusi į varžybas, šalinama iš pirmenybių. 
22. Pirmenybių prizininkai ir kitas vietas užėmusios komandos išaiškinamos 2-jų 

etapų varžybose. 
23. Pirmenybėse dalyvaujančios komandos rungtyniauja dviejų ratų sistema. 
24. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų. 
25. Atliekant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos 

priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 3 m nuo kamuolio. 
26. Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus 

pražangas baudos aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos 
padarytą pražangą skiriamas 9 m baudinys. 

27. Įžaidžiant kampinius, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali 
stovėti. 

28. Įžaidžiant laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali 
stovėti. 

29. Pradėti varžybas turi nemažiau  5, o baigti 3 žaidėjai. 
30. Kamuoliui palietus bortą, skiriamas laisvas smūgis. 
31. Iš laisvo ir baudos smūgio smūgiuoti tiesiai į vartus galima, išskyrus po užribio. 
32. Grąžintą savo vartininkui kamuolį imti rankomis vartininkas negali. 
33. Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą. 
34. Dviem ar daugiau komandų, surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje 

nustatoma pagal tarpusavio susitikimo rodiklius. Kai šie rodikliai vienodi, tai vietą 
lemia: 

34.1. Bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 
34.2. Didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 



 

 

34.3. Didesnis pergalių skaičius; 
34.4. Burtai. 
35.   1 - 8 vietas užėmusios komandos dalyvauja atkrentamosiose varžybos: 1 vieta su 

8, 2 vieta su – 7, 3 vieta su 6, 4 vieta su 5 vietas  užėmusių komandų. Porų varžybų 
komandos nugalėtojos kovoja dėl nugalėtojų titulo. 

  
VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 
36. Varžybos vykdomos  dviejų ratų sistema. 
37. Varžybų laimėtojas nustatomas: 
37.1. Pagal didžiausią surinktų taškų skaičių. 
37.2. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, vieta nustatoma 
pagal geresnius tarpusavio susitikimų rodiklius: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis 
įmuštų įvarčių skaičius. 
37.3. Esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal bendrą geresnį įvarčių skirtumą 
visuose susitikimuose. 
37.4. Esant lygiems šiems rodikliams – pagal didesnį pergalių skaičių visuose 
susitikimuose. 
37.5. Esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių 

visuose susitikimuose. 
37.6. Esant lygiems minėtiems rodikliams – burtų tvarka. 

 
VII. NUOBAUDOS 

38. Žaidėjas šalinamas 2 min. be teisės pakeisti: 
38.1. Už geltoną kortelę (nesportiškas elgesys; demonstratyvus nesutikimas su teisėjo 

sprendimais; nuolatinis taisyklų pažeidinėjimas; laiko vilkinimas; nesilaikymas 
nustatytų atstumų ir t. t.) 

38.2. Už grubų žaidimą. 
39. Diskvalifikacija vienerioms rungtynėms už: 
39.1. Dvi geltonas korteles. 
39.2. Raudoną kortelę (ypatingai grubus žaidimas; agresyvus elgesys; spjovimas į 

varžovą ar kitą asmenį; tyčinis kamuolio lietimas ranka, sutrukdant varžovui, 
turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį; paskutinės vilties pražanga; pasikartojantis 
necenzūrinių žodžių ir/ar gestų vartojimas;  2 geltonos kortelės per vienerias 
rungtynes); 

40. Diskvalifikacija išviso turnyro už: 
40.1. smurtinės jėgos panaudojimą prieš teisėją ir/ar žaidėją. 
41. Komandos šalinamos iš pirmenybių jei: 
41.1. Komandos dalyviai elgiasi  nesportiškai. 
41.2. Komanda be pateisinamos priežasties nebaigia rungtynių. 
41.3. Komanda net po keleto teisėjo paskirtų individualių drausminių sankcijų toliau 

elgiasi netinkamai. 
VIII. TEISĖJAI 

 
42. Varžyboms teisėjauja Šiaulių rajono sporto klubo “Dvikova” paskirti teisėjai 
43. Varžybų vykdymo sistema tikslinama komandų vadovų susirinkime, kuris įvyks 

Kuršėnų seniūnijos salėje š. m. gegužės 31 d. 18.00 val.  
 

IX. APDOVANOJIMAI 



 

 

 
44. Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, prizininkės apdovanojamos atitinkamo 

laipsnio diplomais, medaliais. 
 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 
 

45. Informacija apie turnyrą rasite internetiniame puslapyje www.skdvikova.lt ir 
kituose rajono internetiniuose leidiniuose. 

46. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 
 

__________ 


