
 

                                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                 Anykščių KKSC direktoriaus 

                           2018 m. lapkričio 6 d. 

                                                                                                                  įsakymu Nr. VĮ-51     

 

                ANYKŠČIŲ RAJONO  SALĖS FUTBOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI  

 

 

I. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti futbolo sporto šaką jaunimo ir suaugusiųjų tarpe; 

2. Nustatyti stipriausias komandas bei geriausius žaidėjus; 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

3. Varžybos vykdomos UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centre“, Liudiškių g. 18. 

 

Data Amžius Žaidžia Trukmė Startinis mokestis 

Pradžia 2018-12-15  

Pabaiga 2019-03-09 

Neribojamas 5x5 (4+1) 2x25 min. 30 EUR 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

4. Varžybose kviečiamos dalyvauti Anykščių rajono komandos.  

5. Kiekviena komanda varžyboms registruoja iki 12 žaidėjų ir trenerį.  

 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

6. Varžybas organizuoja ir vykdo Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 

7. Varžybų vyriausias teisėjas Marius Valančiūnas. 

8. Varžybos vykdomos vadovaujantis FIFA (5x5) taisyklėmis. 

9. Komandos žaidžia dviejų ratų sistema, vėliau keturios komandos pagal pogrupyje užimtas vietas 

žaidžia dėl galutinių vietų. 

10. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, praleidžia 2 sekančias rungtynes. 

11. Žaidėjas, gavęs dvi geltonas korteles, praleidžia sekančias rungtynes. 

12. Žaidėjas privalo sužaisti ne mažiau 50% rungtynių grupėje, kad galėtų žaisti pusfinalyje, finale. 

13. Komandai, neatvykus į rungtynes, užskaitomas pralaimėjimas 5:0. 

 

V. APDOVANOJIMAS 

14. Komandos, užėmusios 1-3 vietas bus apdovanojamos taurėmis ir medaliais. 

15. Asmeniniais prizais apdovanojami geriausi komandų žaidėjai. 

 

VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

16. Visas atvykimo į varžybas išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

17. Paraiškos pateikiamos iki lapkričio 22 d. 17:00 val. ir siunčiamos el. paštu: 

marius.valanciunas@gmail.com 

18. Kiekvienas dalyvis privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kurioje būtų patvirtinta, kad 

sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą atsakingas 

dalyvaujančios komandos vadovas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Anykščių rajono futbolo pirmenybės – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. 

20. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete. 

21. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. 

22. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą. 

 

 

___________________________              
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