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 MOKINIŲ MAŽOJO FUTBOLO VARŽYBŲ 

,,VASARA SU KAMUOLIU“ 

 

N U O S T A T A I 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti futbolą vaikų tarpe. 

2. Išaiškinti stipriausias komandas ir geriausius žaidėjus. 

3.    Kūno kultūros priemonėmis didinti vaikų fizinį aktyvumą; 

4.    Skatinti mokinius vasaros atostogų metu įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį. 

 

II. ORGANIZAVIMAS 

 

 Varžybas organizuoja ir vykdo Zarasų sporto centras ir Lietuvos moksleivių sporto 

asociacija. 

 

III. VIETA IR LAIKAS 

 

      Varžybos vykdomos 2018 m. liepos - rugpjūčio mėnesiais Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos 

stadione pagal žemiau pateiktą tvarkaraštį. 

 

IV. DALYVIAI 

 

     Varžybose kviečiami dalyvauti Zarasų ir aplinkinių rajonų mokiniai dviejose amžiaus 

grupėse: 

1. 8-tų ir žemesnių klasių 

2. 9-12 klasių. 

      Žaidėjas gali atstovauti tik vienai komandai, kurios sudėtyje sužaidė pirmąjį susitikimą ir 

yra tos komandos paraiškoje. Jaunesni žaidėjai gali žaisti ir vyresnėje grupėje. Paraiškoje galima 

registruoti 15 žaidėjų.  

     

V. VYKDYMAS 

 

        Abiejose amžiaus grupėse varžybos vykdomos dviem etapais:    

     Pirmame etape komandos žaidžia dviem ratais taškų sistema. Už pergalę skiriami 3 

taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimą – 0 taškų. Dviem ir daugiau komandų surinkus 

vienodai taškų pirmenybė teikiama komandai: 

a. surinkusiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose; 

b. turinčiai geresnį įvarčių santykį tarpusavio susitikimuose; 



c. turinčiai geresnį įvarčių santykį visuose susitikimuose; 

d. įmušusiai daugiau įvarčių visuose susitikimuose; 

    Antrame etape komandos žaisdamos vieno minuso sistema išaiškina varžybų nugalėtojus 

ir prizininkus. Pusfinalyje susitinka 1-4 ir 2-3 vietas pirmame etape užėmusios komandos. 

Pusfinalių nugalėtojai susitinka finale dėl 1–2 vietų. Pralaimėjusios pusfinalyje komandos 

susitinka mažajame finale dėl 3–4 vietų.  

        Finalinio etapo varžyboms pasibaigus lygiosiomis skiriamas pratesimas – du kėliniai po 5 

min. Nepaaiškėjus nugalėtojui ir po pratesimo, skiriami baudiniai. Baudiniu muša po 5 žaidėjus 

iš kiekvienos komandos. 

        Komanda, be pateisinamos priežasties neatvykusi į  rungtynes, diskvalifikuojama, o kitų 

komandų rezultatai su šia komanda anuliuojami. 

        Komandos privalo turėti vienodą sportinę aprangą.  

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

     Komandos prizininkės vyresnėje ir jaunesnėje amžiaus grupėse apdovanojamos taurėmis. 

Komandų prizininkių žaidėjai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Geriausi varžybų 

žaidėjai apdovanojami atminimo prizais. 

 

VII. FINANSAVIMAS 

 

      Komandas prizininkes ir geriausius žaidėjus apdovanoja Zarasų sporto centras. 

Teisėjavimo išlaidas apmoka Lietuvos moksleivių sporto asociacija. Komandų dalyvavimo 

varžybose išlaidas dengia siunčianti organizacija, arba patys žaidėjai. 

      Starto mokesčio nėra.  

 

VIII. INFORMACIJA 

 

       Informacija teikiama Zarasų sporto centre tel. 8 645 70504, arunas.zavackas@gmail.com. 

Arūnas Zavackas/Facebook. Visą informaciją apie varžybas galima bus rasti Zarasų sporto 

centro internetinėje svetainėje www.sportas.zarasai.lm.lt > SPORTO ŠAKOS > Futbolas. 
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