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ATVIRŲ RAJONO 2019 M. MAŽOJO FUTBOLO PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Populiarinti futbolo sporto šaką jaunimo ir suaugusiųjų tarpe;
1.2. Išaiškinti pajėgiausias futbolo komandas ir geriausius žaidėjus;
1.3. Organizuoti turiningą laisvalaikio praleidimą.
2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR VIETA
2.1. Varžybos vyks Česlovo Kudabos progimnazijos stadione, 2019 m. birželio mėn. 19 ir 21 d.,
priklausomai nuo komandų vadovų susitarimo vyks rato arba minuso sistema;
2.2. Varžybas organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius;
2.3. Pirmenybių vyr. teisėjas – Tadas Bernotas,.Telefono numeris: 8 6 70 72235;
2.4. Pirmenybių vyr. sekretorius – Mantas Strolia.
3. VARŽYBŲ DALYVIAI IR VYKDYMO SĄLYGOS
3.1. Komandą sudaro 12 žaidėjų, tarp jų vadovas bei treneris;
3.2. Dalyvių amžius nuo 16 metų;
3.3. Komandų registracija el. paštu oly.mantas.strolia@gmail.com ir telefonu 867072235 vyks
iki birželio 17 d. arba;
3.4. Žaidžiama 6 prieš 6, du kėliniai po 25 min. (5 min. pertrauka);
3.5. Gavus raudoną kortelę žaidėjas praleidžia rungtynes, kitose rungtynes dalyvauti gali;
3.6. Gavus raudoną kortelę žaidėjo komanda kitas 2 rungtynių minutes žaidžia penkiese. Po 2
min. įeina kitas komandos žaidėjas;
3.7. Nuostatuose nenumatytas situacijas sprendžia vyr. teisėjas.
4. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
4.1. Jeigu varžybos vykdomos vieno rato sistema nugalėtojais tampa komanda surinkusi
daugiausiai taškų;
4.2. Tuo atveju, jei dvi komandos surinko vienodą taškų skaičių, nugalėtojas nustatomas
suskaičiavus įmuštų - praleistų įvarčių santykį;
4.3. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1, pralaimėjimas arba neatvykimas į varžybas –
0 taškų.
5. APDOVANOJIMAS
5.1. Komanda - nugalėtoja apdovanojama taure, žaidėjai medaliais. Komandų prizininkių
žaidėjai – medaliais.
5.2. Naudingiausias žaidėjas apdovanojamas asmeniniu prizu.
6. PARAIŠKOS
6.1. Vardinės paraiškos, patvirtintos komandos vadovo ar trenerio parašu, pateikiamos prieš
pirmąsias varžybas.
6.2. Pirmenybių metu pildyti, keisti žaidėjų sąrašo negalima.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Futbolo pirmenybės - viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
7.2. Filmuojama ar fotografuojama medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir
internete.
7.3. Komanda, pateikdama paraišką patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
7.4. Organizatoriai pasilieka teisę, keisti varžybų datą, laiką ir programą.
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