
                                        PATVIRTINTA: 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo  ir    

sporto paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                    2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. VL-143 

 

 

 

RADVILIŠKIO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, (MOKINIŲ GIM. 2010 M. 

IR JAUNESNIŲ) RAJONINĖS VAIKINŲ FUTBOLO VARŽYBOS 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Išsiaiškinti stipriausią komandą, kuri bus deleguota į LMŽ zoninių varžybų etapą. 
 2. Įtraukti kuo daugiau mokinių į aktyvią fizinę veiklą. 

 3. Propaguoti sportą Radviliškio mieste ir  kaimo vietovių mokyklose. 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR REGISTRACIJA 

 4. Rajonines Radviliškio miesto, bendrųjų ugdymo mokyklų, berniukų 5x5 futbolo varžybas 

organizuoja, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau - Centras) 

sporto skyrius, atsakingas asmuo, Agnius Juozapaitis, Centro sporto skyriaus sporto metodininkas, 

tel.nr. +37061889039. 

             5. Registracija – Agnius Juozapaitis, tel. nr. +37061889039, el.paštas – 

a.juozapaitis@radviliskiopc.lt 

 6. Varžyboms teisėjauja paskirta teisėjų kolegija, varžybose dalyvausiančių komandų 

deleguoti atstovai ir vyr.  varžybų teisėjas – Agnius Juozapaitis. 

 7. Deleguotas komandos teisėjas, negali teisėjauti savo atstovaujamos komandos 

varžyboms.  

  

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

8. Rajoninės varžybos vykdomos: 

8.1. Gim. 2010 m. ir jaunesnių – 2022 m. gruodžio 1 d., Radviliškio sporto arenoje, Radvilų 

g. 6, Radviliškis, atvykimo laikas 10:00 val., Varžybų pradžia 10:30 val.. 

9. Zoninės varžybos – 2022 m. gruodžio 9/10/11 d. 

10. Tarpzoninės – 2023 m. sausio 20/21/22 d. 

11. Finalinės varžybos – 2023 m. kovo 10 d.  

 

IV. DALYVIAI 

12. Varžybose dalyvauti kviečiamos visos Radviliškio miesto bendrojo ugdymo mokyklos, 

Šeduvos gimnazija ir „Pažinimo“ licėjus. 

13. Varžybose dalyvauja  bendrojo ugdymo mokyklų, gim. 2010 m. ir jaunesnių mokinių 

berniukų futbolo komanda: 12 žaidėjų, 1 mokytojas vadovas, 1 teisėjas. 

 

V. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 

            14. Varžybos vykdomos pagal mažojo futbolo taisykles su kai kuriais pakeitimais. 

Pagrindinės nuostatos: 

            14.1. Salėse rungtyniaujama salės futbolo kamuoliu. Rungtynių trukmė: du kėliniai po 15 

min. su 5 min. pertrauka;  

            14.2. Esant galimybei žaidžiama su šoniniais užribiais.  

            14.3. Aikštėje komandą sudaro 5 žaidėjai, iš kurių vienas yra vartininkas;  

            14.4. Už pergalę skiriami – 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų; 



            14.5. Išriedėjus kamuoliui už vartų linijos vartininkas kamuolį įveda ranka. Kamuolys turi 

kontaktuoti su kuo nors (žaidėjais, siena arba salės grindimis) iki vidurio linijos. Prasižengus šiai 

taisyklei skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į prasižengusios komandos vartus. Žaidimo 

metu vartininkas, per vidurio liniją kamuolį gali spirti koja ir mesti ranka; 

            14.6. Pradedant žaidimą rungtynių pradžioje ar po įmušto įvarčio kamuolys įžaidžiamas, t.y. 

paridenamas į priekį. Tiesioginiai smūgiai į vartus negalimi. Prasižengus šiai taisyklei skiriamas 

laisvas smūgis nuo vidurio linijos į prasižengusios komandos vartus; 

            14.7. Vykdant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos 

priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 5 m nuo kamuolio; 

            14.8. Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas 

baudos aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą skiriamas 9 m. 

baudinys; 

            14.9. Kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda ties ta vieta  iš 

už šoninės linijos; 

            14.10. Įžaidžiant kampinius baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali stovėti. 

            14.11. Įžaidžiant laisvą smūgį baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali 

stovėti; 

            14.12. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos, keičiant jį kitu žaidėju; 

            14.13. Už komandos neatvykimą į varžybas ar reikiamų dokumentų nepateikimą 

prasižengusiai komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:10; 

 

 

VI. PROGRAMA 

            15. Vykdomos rajoninės, zoninės, tarpzoninės ir finalinės varžybos. 
16. Varžybos vykdomos pagal išleistas futbolo 5x5 taisykles, kurios pridedamos prie 

nuostatų ir yra LMNSC interneto svetainėje www.lmnsc.lt. Galioja visoms LMŽ futbolo 

varžyboms. Komandų sudėtį reglamentuoja šių varžybų nuostatai.     

17. Varžybos vykdomos ratų sistema iš 2-jų laimėtų kėlinių.  

18. Visų etapų varžybose traukiami burtai ir sudaromi varžybų tvarkaraščiai. 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

            19. Varžybos vykdomos vieno rato sistema. 

            20. Varžybų nugalėtojas nustatomas: 

            20.1. pagal didžiausią surinktų taškų skaičių; 

            dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, vieta nustatoma pagal geresnius 

tarpusavio susitikimų rodiklius: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

            20.3. esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal bendrą geresnį įvarčių skirtumą visuose 

susitikimuose; 

            esant lygiems šiems rodikliams – pagal didesnį pergalių skaičių visuose susitikimuose; 

            20.4. esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose 

susitikimuose; 

            esant lygiems minėtiems rodikliams – burtų tvarka. 
 

 

                                         VII. PARAIŠKOS 

            21. Komandos mokytojai (vadovai), atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia vardines 

paraiškas pagal bendruose nuostatuose nurodytus reikalavimus ir mokinių pažymėjimus. 

 

VIII. PASTABOS 

http://www.lmnsc.lt/


22. Dalyviai kurie įtraukti į vardinę dalyvių paraišką, privalo turėti gydytojo išduotą 

pažymą/vizą, kuri patvirtina, jog asmuo dalyvaujantis varžybose yra visiškai sveikas ir jam yra 

leidžiama užsiiminėti aktyvia fizine veikla. 

23.  Už Dalyvių sveikatą jų Varžybų metu, atsako komandos vadovas. 

 


