
  

2018-2019 M. KLAIPĖDOS MIESTO MOKYKLŲ (2005 M.GIM. IR JAUNESNIŲ BERNIUKŲ, 2004 

M.GIM. IR JAUNESNIŲ MERGAIČIŲ)  

FUTBOLO VARŽYBŲ MERO TAUREI LAIMĖTI 

N  U  O  S  T  A  T  A  I  

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

1. Populiarinti futbolo žaidimą tarp moksleivių. 

2. Išaiškinti stipriausias Klaipėdos miesto mokyklų berniukų ir mergaičių futbolo komandas. 

   

II. Dalyviai 

1. Varžybose dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų berniukų (2005 m.gim. ir jaunesnių) 

ir mergaičių (2004 m.gim. ir jaunesnių) futbolo komandos.  

2. Komandos sudėtis – 12 žaidėjų ir 1 mokytojas. 

 

III. Varžybų vykdymas ir vadovavimas, komandų registracija 

1.  Varžybas vykdo ir joms vadovauja Klaipėdos futbolo mokykla. 

2. Varžybų vyr. teisėjas Audrius Žuta. 

3. Varžybos vykdomos Klaipėdos futbolo mokyklos sporto salėje 2018 m.  lapkričio mėn. 

4. Komandų registracija vykdoma iki 2018 m. lapkričio 5 d. 12.00 val. telefonu 8-652 652 33 (vyr. teisėjas 

Audrius Žuta) arba el. paštu: klaipedosfm@balticum-tv.lt pažymint įstaigos pavadinimą ir dalyvavimą 

mergaičių ar berniukų varžybose. Registruojantis elektroniniu paštu privalote gauti atsakomąją žinutę, kad 

registracija patvirtinta. 

5. Dalyviai privalo turėti vienodą, tvarkingą aprangą. 

6. Iki pirmųjų rungtynių pradžios komandos privalo pateikti paraiškas, patvirtintas medicinos darbuotojo. 

Paraiškose turi būti nurodytas vadovaujančio mokytojo mobilaus telefono numeris bei asmeninis 

elektroninis paštas. 

7. Rungtynių protokolų pildyti nereikia. 

8. Kiekvienas dalyvis su savimi privalo turėti galiojantį mokinio bilietą arba kopiją, patvirtintą mokyklos 

atstovo antspaudu. 

9. Varžybų metu privalo budėti medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Futbolo mokykla. 

 

IV. Varžybų taisyklės bei nugalėtojo nustatymas 

1. Visos varžybos vyks Futbolo mokyklos sporto salėje (adresas Paryžiaus Komunos 16A). Varžybų laikas 

12.30-14.30 val.  

 Mergaičių varžybos numatomos lapkričio 9 d. (jeigu dalyvaus daugiau iki 5 komandų imtinai), 9 ir 12 d. 

(jeigu dalyvaus daugiau negu 5 komandos). 

 Berniukų varžybos numatomos lapkričio 15 d. (A grupė), 16 d. (B grupė), 20 d. (C grupė) ir 21 d. (D 

grupė). Finalinio ketverto berniukų varžybos – lapkričio 27 d. 

 Neatsižvelgiant į geografinį principą, burtų keliu komandos bus išskirstytos į keturias grupes, išskiriant 4 

pajėgiausias praėjusių metų ekipas. Per dieną bus sužaistos visos vienos grupės rungtynės. 

2. Rungtynių laikas – 1 kėlinys po 15 min. (jeigu grupėje 4 komandos), 1 kėlinys po 11 min. (jeigu grupėje 

5 komandos). Rungtyniaujama 5 x 5 (4 aikštės žaidėjai ir vartininkas) pagal Lietuvos moksleivių mažojo 

futbolo taisykles. Kampiniai keliami.  

3. Rungtynių metu, žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos. Prasižengusio žaidėjo komanda 2 minutes rungtyniauja be vieno žaidėjo (jeigu anksčiau nepraleis 

įvarčio). Kitais atvejais žaidėjas nešalinamas 2 minutėms. 

4.  Komandai, neatvykus į rungtynes, užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:10. Antrą kartą neatvykus į 

rungtynes komanda šalinama iš varžybų, rezultatai anuliuojami ir į bendrąją įskaitą taškai neskaičiuojami. 

5.  Pirmajame berniukų varžybų etape varžybos vykdomos keturiose grupėse, kurių nugalėtojai patenka į 

finalinio ketverto varžybas. 

6.  Mergaičių varžybose komandos rungtyniauja vieno rato sistema. 

7. Dviem ir daugiau komandų grupėje arba mergaičių varžybose surinkus po lygiai taškų, vieta nustatoma 

pagal šiuos rodiklius: 

➢ pagal didžiausią taškų skaičių tarpusavio susitikimuose; 

➢ pagal įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose;   

➢ pagal įmuštų įvarčių skaičių tarpusavio susitikimuose; 

➢ pagal įvarčių skirtumą visuose susitikimuose; 

➢ pagal įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose; 

➢ 9 m baudinių tvarka. 

 

V. Taškų skaičiavimo sistema ir apdovanojimai 

 Taškai skaičiuojami ir varžybų nugalėtojai apdovanojami vadovaujantis Mero taurės bendraisiais 

nuostatais. 
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