
 

 

 

 

 

 

 

TVIRTINU:                                                                    

FK “Jurbarko Imsrė“ 

Prezidentas Matas Venslauskas    

                                             

NAKTINIO FUTBOLO 5X5 TURNYRAS 

PETRUI VALUČIUI ATMINTI 

N U O S T A T A I 

 

      I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

• Populiarinti futbolo žaidimą  rajone. 

• Išaiškinti stipriausią turnyro komandą. 

• Populiarinti naktinį futbolą regione. 

       

                         II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, SISTEMA: 

• Varžybos vykdomos 2022 m. rugpjūčio mėn. 27 d. (šeštadienis)  20:00 val. Jurbarko 

miesto R. Marcinkaus vardo stadione. 

• Žaidžiama 5x5. Rungtynių trukmė  tikslinama priklausomai nuo komandų dalyvių skaičiaus. 

• Futbolo turnyro atidarymas 2022-08-27 20:00 val.  

• Varžybų pradžia 2022-08-27 20:35 val.    

                                                   

                         III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS: 

• Naktinio futbolo turnyrą organizuoja  FK „Jurbarko Imsrė“. 

• Naktinį futbolo turnyrą organizuoti padeda LSD „Žalgiris“ Jurbarko rajono taryba.  

• Vyr. teisėjas  Kęstutis Švedas / Jurbarkas  

 

IV.  KOMANDŲ REGISTRACIJA, MOKESTIS: 

• Startinis mokestis asmeniui  - 10,00 eur  

• Komandos sudėtis: 8 futbolininkai.  

• Atvykus į varžybas, komandos vadovas vyriausiam teisėjui  pateikia paraišką  

            su  komandos dalyvių parašais, kuriais patvirtinama, kad dalyviai atsako patys už savo  

            sveikatą. Už dalyvių sveikatos sutrikimus rungtynių metu Organizatorius neatsako. 



 

 

 

 

 

  

• Paraiškos forma Nr.01- 2022 

• Vyr. teisėjas ir vyr. sekretorė į varžybas atvyksta vieną dieną prieš ir išvyksta vieną  

dieną vėliau po pasibaigusių varžybų, sutvarkius varžybų dokumentaciją. 

• Komandų išankstinė registracija  iki 2022-08-20 d.,  el. p. imsrejurbarkas@gmail.com  

• Organizatoriai turi teisę pratęsti arba sustabdyti registraciją savo nuožiūra. 

• Rungtynių tvarkaraščiai skelbiami turnyro dieną. 

• Išlaidas susijusias su komandų dalyvavimu varžybose padengia komandiruojanti 

organizacija. 

 

     V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS:                       

• Didžiausias surinktų taškų skaičius: 

a) tarpusavio rungtynių rezultatai; 

b) didesnis pergalių skaičius; 

c) bendras įvarčių skaičius; 

d) didesnis įmuštų įvarčių skaičius. 

• Už pergalę, vykdant varžybas ratų sistema, skiriami 3 taškai, už lygiąsias -1 taškas;       

• Už pralaimėjimą - 0 taškų. Jeigu rungtynės, kuriuose būtina nustatyti nugalėtoją, pasibaigs  

lygiosiomis, nugalėtojui nustatyti skiriami 9 m. baudiniai (pirma serija - po 3 smūgius, 

toliau po vieną, kol paaiškės nugalėtojas).  

 

                         VI. APDOVANOJIMAI:    

• Komanda  nugalėtoja -  P. Valučio taure, 100 eur. vertės čekiu, medaliais; 

• Antra vieta - 80 eur. vertės  čekiu, taure,  medaliais; 

• Trečia vieta - 60 eur. vertės  čekiu, taure, medaliais; 

• Geriausias komandų žaidėjas ir vartininkas – prizais.  

         

 

 

Prezidentas                                                                     Matas Venslauskas 
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