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TVIRTINU
Marijampolės apskrities futbolo federacijos
Prezidentas
Žydrūnas Buzas

2020 m. MARIJAMPOLĖS APSKRITIES FUTBOLO 7x7 ŽIEMOS PIRMENYBIŲ
A DIVIZIONO NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Išaiškinti stipriausias apskrities futbolo komandas ir gabius futbolininkus.
2. Populiarinti futbolo žaidimą tarp Marijampolės apskrities gyventojų, įtraukti į šį žaidimą
daugiau jaunimo ir suaugusiųjų, paskatinti juos aktyviai sportuoti.
II SKYRIUS
PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
3. Pirmenybes organizuoja Marijampolės apskrities futbolo federacija.
4. Pirmenybes vykdo nuostatuose patvirtintas pirmenybių vyriausiasis teisėjas – Mantas
Babianskas, sekretorius – Valdas Knyzelis.
5. Pirmenybių valdyba (toliau – Valdyba): pirmininkas – Žydrūnas Buzas, nariai: Saulius
Stankūnas, Mantas Babianskas. Valdyba nagrinėja komandų pateiktus protestus ir priima sprendimus
visais su šiomis pirmenybėmis susijusiais klausimais. Visa varžybų statistika talpinama –
www.maraff.lt
III SKYRIUS
VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
6. Pirmenybės vykdomos 2020 m. vasario – balandžio mėnesiais Marijampolės futbolo
manieže, pagal organizatorių sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį.
IV SKYRIUS
DALYVIAI IR PARAIŠKOS
7. Pirmenybėse neleidžiama dalyvauti sportininkams, kurie 2019 - 2020 m. yra registruoti
Lietuvos Respublikos ar kitų šalių futbolo aukščiausiose lygose.
8. Žaidėjai pirmenybėse gali atstovauti tik vienai komandai.

9. Komandai pateikus paraišką dalyvauti pirmenybėse, Valdyba, vadovaudamasi pirmenybių
nuostatais ir savo nuožiūra, suteikia arba nesuteikia kiekvienam žaidėjui leidimą (licenciją), leidžiančią
dalyvauti pirmenybėse. Licencijos turi būti suteiktos iki pirmenybių pradžios.
10. Komanda pirmenybėms gali registruoti 18 žaidėjų.
11. Nustatytos formos paraiškas (1 priedas) būtina pateikti iki 2020-02-18 pirmenybių
vyriausiajam teisėjui Mantui Babianskui. Paraiškoje turi būti įrašyti šie duomenys: komandos
pavadinimas, žaidėjų pavardės, vardai, žaidėjo parašas apie sutikimą žaisti toje komandoje, komandos
vadovo vardas, pavardė, būtinai elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

V SKYRIUS
VARŽYBŲ TAISYKLĖS
12. Pirmenybės vykdomos vadovaujantis LFF varžybų vykdymo taisyklėmis (be nuošalių,
kamuolys nuo vartų įvedamas ranka, užribiai įvedami kojomis, žaidėjų keitimai atliekami iš vieno
aikštės šono ir tik su teisėjo leidimu, po pražangos baudos aikštelėje skiriamas 9 m baudinys).
13. Visose rungtynėse žaidžiama 2 kėliniai po 25 minutes. Aikštėje žaidžia 6 žaidėjai ir
vartininkas.
14. Komanda privalo turėti tvarkingą, vienodos spalvos ir sukirpimo aprangą.
15. Žaidėjams, treneriams, komandų vadovams taikomos šios drausminės priemonės:
15.1. už gautas 2 geltonas korteles žaidėjas praleidžia vienas artimiausias pirmenybių rungtynes.
Už gautą raudoną kortelę žaidėjas praleidžia vienas artimiausias pirmenybių rungtynes;
15.2. grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys teisėjų, sekretoriato, kitų pirmenybių
organizatorių ir vykdytojų atžvilgiu – diskvalifikacija visoms pirmenybėms;
15.3. jeigu komandos treneris, vadovas ar žaidėjas per rungtynes pastebimas neblaivus,
rungtynės nutraukiamos, komandai įskaitomas pralaimėjimas. Komandai toliau dalyvauti pirmenybėse
neleidžiama;
15.4. aukščiau išvardytos drausminės nuobaudos taip pat taikomos už pažeidimus, įvykusius
prieš ar po rungtynių, vertinant, kad pažeidimai įvyko rungtynių metu;
15.5. jei komanda nesutinka su paskirtomis drausminėmis nuobaudomis, ji turi teisę kreiptis į
Valdybą. Valdyba posėdyje apsvarsto drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumą ir priima sprendimą
palikti drausminę nuobaudą ar ją pakeisti. Valdyba – paskutinė instancija, į kurią gali kreiptis komanda.
Valdybos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas.
VI SKYRIUS
PROTESTŲ PADAVIMAS
16. Komanda norinti pateikti protestą, turi elgtis taip: rungtynėms pasibaigus, protestuojančios
komandos kapitonas nedelsdamas turi pranešti rungtynių teisėjui, kad jo komanda protestuoja ir
prieštarauja tokiam rungtynių rezultatui. Detalesnis protestas raštu pateikiamas per 24 valandas nuo
rungtynių pabaigos, sumokant 50 eurų užstatą vyriausiajam pirmenybių teisėjui. Jeigu protestas
patenkinamas, komanda minėtus pinigus atgauna. Komandų pateiktus protestus nagrinėja Valdyba.
Protestas gali būti pateikiamas dėl varžybų nuostatų pažeidimų, bet ne dėl teisėjų sprendimų.
Nepasitenkinimą teisėjavimu, komanda gali pareikšti raštu varžybų vyr. teisėjui, raštas bus
nagrinėjamas Valdyboje, kuri skirs teisėjui drausmines nuobaudas
VII SKYRIUS
VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
17. Čempionatas vyksta 2 etapais : reguliarus sezonas (komandos tarpusavy sužaidžia po 1
kartą) ir finalo ketverto turnyras (dalyvauja 4 stipriausios reguliaraus sezono komandos.
VIII SKYRIUS
FINANSAVIMAS

18. Visas išlaidas, susijusias su komandų išvykimu į varžybas, apmoka komandiruojanti
organizacija.
19. Pirmenybių vykdymo, apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas apmoka Marijampolės
apskrities futbolo federacija.
IX SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
20. Reguliariame čempionato etape nugali komanda, surinkusi daugiausia taškų (už pergalę – 3
taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjimą – 0 taškų, neatvykus į varžybas užskaitomas pralaimėjimas
0:5 ir atimamas 1 taškas). Atkrintamosiose rungtynėse į kitą etapą žengia nugalėtojai, rungtynėms
pasibaigus lygiosiomis mušami 9 m baudiniai (po 3 smūgius).
21. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vietą lemia tarpusavio susitikimo
rodikliai.
22. Jei rodikliai vienodi, vietą lemia: didesnis pergalių skaičius; geresnis įvarčių skirtumas
visuose susitikimuose; didesnis įmuštų įvarčių skaičius; burtai.
X SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
23. Komandos pirmenybių prizininkės apdovanojamos taurėmis, komandų prizininkių žaidėjai
– medaliais. Organizatoriai pasilieka teisę apdovanoti geriausius pirmenybių žaidėjus.
XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi, esant būtinybei, organizatorių sprendimu ir
įforminami Marijampolės apskrities futbolo federacijos prezidento įsakymu.

