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MĖGĖJŲ FUTBOLO TURNYRAS „FUTBOLO FIESTA“
NUOSTATAI
1. Vykdymo vieta ir laikas
1.1. Turnyras vykdomas S Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadione, Kaunas, Perkūno al. 5 (natūrali
danga), 2018 m. rugsėjo mėnesio 15 dieną;
1.2. Tikslus rungtynių tvarkaraštis bus paskelbtas stadione, turnyro dieną.
2. Turnyro organizatoriai
2.1. Turnyrą organizuoja VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras ir partneriai – Kauno apskrities futbolo
federacija.
3. Tikslas ir uždaviniai
3.1. Populiarinti futbolą, skatinti įvairaus amžiaus žmones aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, turiningai
praleisti laiką;
3.2. Prisidėti prie masinio futbolo plėtojimo Lietuvoje;
3.3. Turnyro uždavinys - išaiškinti stipriausias komandas ir geriausius žaidėjus.
4. Dalyviai
4.1. Turnyre dalyvauja futbolo mėgėjai nuo 16 iki 70 metų amžiaus;
4.2. Turnyre draudžiama dalyvauti žaidėjams 2018 metų sezone registuotiems A lygos ir LFF Pirmos lygos
pirmenybių klubuose;
4.3. Komandos sudėtyje gali būti ne daugiau 12 žaidėjų;
4.4. Komandos paraiškas pateikia organizatoriams tik atvykus į turnyrą.
4.5. Komandos privalo turėti tvarkingą sportinę aprangą.
Data
2018.09.15

Amžius
15-70 m.

Žaidžia
(5+1)

Laikas
1x12 min.

Kamuolys
Nr. 5

Aikštės dydis
30x40 m.

Vartai
5x2 m.

5. Turnyro vykdymo sąlygos ir nugalėtojų nustatymas
5.1. Visus ginčytinus klausimus sprendžia turnyro organizatoriai;
5.2. Žaidėjai gali keistis be teisėjo leidimo, tačiau į aikštę žaidėjas gali įbėgti tik išėjus keičiamam žaidėjui;
5.3. Žaidėjas, gavęs 2 (dvi) geltonas korteles vienose rungtynėse ar gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš
rungtynių be teisės jį pakeisti kitu žaidėju ir diskvalifikuojamas vienerioms rungtynėms;
5.4. Likus aikštėje 3-iems vienos žaidėjams, rungtynės nutraukiamos ir šiai komandai užskaitomas
pralaimėjimas 0:3, arba, jei įvarčių skirtumas buvo didesnis nei 3 įvarčiai, paliekamas faktinis rezultatas;
5.5. Laisvo smūgio metu priešininko komandos žaidėjai privalo būti ne arčiau kaip 5-is metrus nuo
kamuolio;
5.6. Prasižengus baudos aikštelėje, mušamas baudinys nuo 9 m. žymos;
5.7. Iš užribio kamuolys išspiriamas koja nuo linijos;
5.8. Visus ginčytinus klausimus sprendžia turnyro organizacinis komitetas;

5.9. Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą;
5.10. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal
tarpusavio susitikimų rodiklius. Kai šie rodikliai vienodi, vietą lemia eilės tvarka:
a) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
b) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
c) burtai.
6. Apdovanojimai
6.1. Visos komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis ir medaliais. Prizais apdovanojami: geriausias
turnyro vartininkas, gynėjas ir puolėjas.
7. Privatumo politika
7.1. Visi turnyro žaidėjai ir/ar jų tėvai arba globėjai yra informuojami, kad žaidėjų asmens duomenys,
valdomi ir tvarkomi organizatorių, nėra vieši, tačiau Žaidėjo vardas, pavardė, amžius (jei aktualu) ir foto
nuotrauka ar video gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su Žaidėjo pasiekimais futbole ir/
ar kita jo veikla, susijusia su futbolu.

