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2022 m. KRETINGOS RAJONO  7x7 FUTBOLO PIRMENYBIŲ, 

SK“ŽALGIRIS“ PRIZAMS LAIMĖTI,     

NUOSTATAI 

 

 

 I. Tikslai ir uždaviniai 

              1. Populiarinti futbolą rajono gyventojų tarpe. 

              2. Išaiškinti pajėgiausią komandą. 

II. Laikas ir vieta 

              3. Pirmenybės vykdomos nuo  2022  m. gegužės 9 d. iki liepos 5 d. pagal sudarytą tvarkaraštį.  Žaidžiama futbolo 

aikštėse, kurių matmenys 70x40 m, baudos aikštelė – 10 m, vartininko – 4 m, vartai – 6.00 x 2.20 m (galimos nežymios 

paklaidos). 

4. Šeimininkai atsako už tinkamai paruoštą aikštę bei tvarką ir švarą rungtynių metu ir po rungtynių. Jei 

aikštė neparuošta (aukšta žolė ar nėra linijų) atvykusi komanda gali atsisakyti žaisti. Tuo atveju šeimininkams įskaitomas 

techninis pralaimėjimas 0:3. 

5. Svečių komanda į rungtynes dėl svarbių priežasčių gali vėluotis iki 15 min., apie tai informavus rungtynių teisėją 

ir šeimininkus. 

III. Dalyviai, vykdymo sistema, vadovavimas 

 6. Pirmenybėse dalyvauja komandos, kurių žaidėjai gyvena arba dirba, mokosi (gyvena ar dirba 3 mėn. iki 

komandos registracijos) Kretingos rajone  ir užregistruoti paraiškoje. Išimties atveju  pirmenybėse dalyvauja FK „Mosėdis“ 

komanda. Kretingos rajono komandose gali būti  iki trijų ne Kretingos rajone gyvenančių ar dirbančių žaidėjų. Už juos 

mokamas papildomas nario mokestis 30eurų. Pirmenybėse negali žaisti Lietuvos pirmenybių lygų (A, I, II) žaidėjai, 

išskyrus Futbolo akademijos dabartinius ugdytinius.  

7. Pirmenybes organizuoja ir vykdo SK “Žalgiris“. 

8. Rungtynėse gali žaisti tik paraiškoje, pagal nuostatų reikalavimus, registruoti žaidėjai (pažeidus šią nuostatą, 

komandai užskaitomas pralaimėjimas, įmuštus įvarčius paliekant laimėtojui). Žaidėjai, užregistruoti rungtynėms protokole, 

privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka. 

9. Komandos žaidėjai privalo turėti tvarkingą ir vienodą sportinę aprangą, kitaip žaidėjai baudžiami 

geltona kortele. Pasikartojus, tos komandos žaidėjas ar žaidėjai, baudžiami raudona kortele. Komandos  

paraiškoje registruoja 15 žaidėjų. Aikštelėje žaidžia vartininkas ir  6 žaidėjai. Žaidėjams pereiti iš vienos 

komandos į kitą galima tik pasibaigus pirmenybėms atsiskaičius su buvusią komandą. Papildoma žaidėjų 

registracija vykdoma pasibaigus  pirmam ratui  iki antro rato pradžios. Išimtis numato varžybų vykdytojai. 

Komanda papildomai gali registruoti žaidėjus, jei yra sumokėtas dalyvio nario mokestis. 

10. Už komandos komplektavimą ir žaidėjų sveikatos būklę atsako komandos vadovas. 
11. Pirmenybėse žaidėjas gali žaisti tik vienoje komandoje. Pažeidus šią nuostatą komandai užskaitomas 

pralaimėjimas, žaidėjas šalinamas iš pirmenybių arba sumoka 15 eurų papildomą nario mokestį. Motyvuotas išimtis numato 

varžybų vykdytojai. Žaidėjai, gavę raštišką leidimą žaisti už dvi komandas, sumoka papildomai dalyvio nario mokestį 30 

eurų. Išimtis numatomos. 

 12. Pirmenybės  vykdomos dvejose lygose.  Komandos žaidžia dviem ratais. . 

  13. Aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): 

 tarpusavio susitikimo visi rodikliai (pranašumas įvarčiai įmušti išvykoje); 

 bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 

 didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 



 didesnis pergalių skaičius; 

 nuobaudos. 

.  14. Pirmenybėse žaidžiami 2 kėliniai po 40 min. su 5 minučių pertrauka. 

 15. Pirmenybėse už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1, pralaimėjimą – 0 taškų. 

 16. Už pažeidimus baudos aikštelėje skiriamas 10 metrų baudinys. 

17. Keitimai neribojami. Keistis galima, kai yra sustabdytos rungtynės, leidus teisėjui. 

IV. Nuobaudos 

 18. Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos: 

Diskvalifikacija vienerioms rungtynėms arba papildomas dalyvio nario mokestis 10 eurų už: 

 kas trečią įspėjimą; 

 raudoną kortelę. 

Diskvalifikacija trejoms rungtynėms ar tam tikram laikotarpiui arba papildomas dalyvio nario mokestis 30 eurų už teisėjo 

įžeidimą, žaidėjų užpuolimą . Kitus atvejus svarsto varžybų vykdymo komisija. 

 19. Komandoms drausminės priemonės  gali būti taikomos jei: 

 komanda pažeidė varžybų nuostatus; 

komandos dalyviai elgiasi ypatingai nesportiškai; 

komanda net po keleto teisėjo paskirtų individualių drausminių sankcijų toliau elgiasi netinkamai; 

 jei rungtynių vieta nėra tinkamai paruošta, neužtikrinama tvarka ir saugumas.  

 20. Komandoms gali būti taikomos šios drausminės priemonės: 

 įspėjimas; 

 rungtynių rezultato anuliavimas užskaitant pralaimėjimą paliekant įvarčius, komandai, kuriai užskaityta pergalė; 

 rungtynių peržaidimas; 

 taškų sumažinimas; 

 papildomas dalyvio nario mokestis nuo  iki 50 eurų;  

 aikštės diskvalifikacija; 

 komandos diskvalifikacija. 

 21. Komandai pirmenybėse be pateisinamos priežasties nesužaidusiai rungtynes, skiriamas pralaimėjimas 0:3, 

atimant vieną tašką. Pasikartojus – komanda  šalinama iš pirmenybių.  

 22. Įspėjimai ir diskvalifikacija gali būti derinami su papildomu dalyvio nario mokesčiu. 

V.Protestai 

 23. Protestus bei kitas iškilusias problemas nagrinėja varžybų vykdytojai .  

 24. Protestai pateikiami SK „Žalgiris“ raštu, nurodant priežastis, per 24 val. nuo rungtynių pabaigos. Iškart po 

rungtynių būtina įrašyti pranešimą apie protestą rungtynių protokole, įspėjus rungtynių teisėją ir varžovus. 

 25. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjų priimtų sprendimų ir komandai nesumokėjus dalyvio mokesčio. 

VI. Apdovanojimai  

26. Komandos-prizininkės apdovanojamos  SK „Žalgiris“ taurėmis, žaidėjai – medaliais.  Vartininkas, trys 

rezultatyviausi pirmenybių žaidėjai bei geriausi prizinių komandų žaidėjai – prizais. 

                                               VII. Paraiškos ir finansavimas 

27. Vardinės paraiškos pateikiamos iki pirmųjų pirmenybių rungtynių kompiuterine versija be žaidėjų parašų e-

paštu: gnedojus@gmail.com. Popierinę versiją komandos su žaidėjų parašais turi turėti rungtynių metu ir pateikia teisėjams 

likus dviem turams iki pirmenybių pabaigos. Nepateikus vardinės paraiškos komanda gali būti baudžiama atimant taškus.  

Žaidėjus galima  registruoti iki antro turo pradžios bei vieną savaitę po pirmo rato.  

28. Pirmenybių dalyvio nario mokestį 140 eurus I lygos komandos ir 160 eurų II lygos komandos sumoka iki 

liepos 30 d. pavedimu Kretingos sporto klubui „Žalgiris“, kodas 191160250, a/s LT174010041800042268, 

Luminor bank AB.  

29. Informacija apie varžybas teikiama tel.  8 687 21580 arba internete www.sportaskretinga.lt         

   

 

http://www.sportaskretinga.lt/

