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          2017 m. XI – OJO TARPTAUTINIO   VETERANŲ  UŽDARŲ PATALPŲ  FUTBOLO 

TURNYRO ,  SKIRTO  VASARIO 16-AI , LIETUVOS VALSTYBĖS  ATKŪRIMO  DIENAI  

PAMINĖTI IR  “BIURO  PASAULIO”  PEREINAMAJAI  TAUREI  LAIMĖTI  VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

I .  TURNYRO TIKSLAS 

1.1. Turnyras skirtas  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ąjai ,Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti  ir “VILNIUS”  pereinamajai  taurei laimėti . 

1.2. Populiarinti futbolo žaidimą. 

1.3. Sudaryti sąlygas plėtoti draugiškus santykius tarptautinio turnyro dalyviams. 

1.4. Suteikti galimybę Lietuvos futbolo veteranams ir tarptautinio turnyro dalyviams parungtyniauti  

Vilniaus futbolo manieže “Sportima”, adresu Ąžuolyno g. 5 , Vilnius. 

II. TURNYRO ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI 

     2.1. Turnyrą organizuoja ir vykdo  FUTBOLO  SENJORŲ  KLUBAS  , VILNIUS 

             UAB BIURO PASAULIS, 

             Futbolo klubas “DRAUGAI” VILNIUS .   

2.2. TURNYRO RĖMĖJAI: 

         1.  UAB “Marijampolės pieno konservai” 

         2.  UAB “Gelsva”          

               3.  UAB “Autocom LT“ 

               4.  UAB “Konversita“ 

               5.  UAB “Foto servisas“ 

 

III. TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

      3.1. Turnyras vykdomas Vilniaus futbolo manieže “Sportima”, adresu  Ąžuolyno  

             g. 5 , Vilnius. 

      3.2. Dalyvių atvykimas ir registracija  2017 m. vasario  18d (šeštadienį) 10:30 val 

      3.3.  Turnyro pradžia  11:30 val. (atidarymas). 

             Apdovanojimai ir turnyro uždarymas  18:30 val. 
              IV. DALYVIAI: 

      4.1. Turnyre dalyvauja  12 veteranų futbolo komandų: 

 

 

1 FK „DNEPR“ MOGILIOV BALTARUSIJA 

2 FK „DRAUGAI“ VILNIUS LIETUVA 

3 FK „VETERAN - UNITED“ GARDINAS BALTARUSIJA 

4 FK „SVEIKATA“ KIBARTAI LIETUVA 

5 FK „KADŽIJA“ MINSKAS BALTARUSIJA 

6 FK „K - PZPZN“ BYDGOSZCZ LENKIJA 

7 FK „INTER - VETERANAI“ VISAGINAS LIETUVA 

8 FK „REZEKNE - VETERANAI“ REZEKNE  LATVIJA 

9 FK „BOBRY“ MINSKAS BALTARUSIJA 

10 FK „TORGOVYJ  GOROD“ KALININGRADAS RUSIJA 

11 FK „STRĖLĖS“ JONIŠKIS LIETUVA 

12 FK „VETERAN - LUCHESK“ LUTSK UKRAINA 



 

 

      4.2. Komandos sudėtis –  16  žaidėjų . 

 

V.TURNYRO VYKDYMO SĄLYGOS IR NUGALĖTOJŲ  

     NUSTATYMAS 

     5.1. Komandos sudėtis turnyro metu  16  žaidėjų. 

     5.2. Komandos sudėtis aikštelėje 7 futbolininkai  , t.y. komandos sudėtis  

     žaidimo metu 6 aikštės žaidėjai ir vartininkas. (6+1) Žaidėjų  komandos amžius gimino metai                  

1979m. 38 m. ir vyresni                                                

     5.3.Rungtynių trukmė 30 min. Pertrauka 5 minutės. 

     5.4. Keitimai neribojami. Keisti žaidėją galima tada , kai keitimą ketinanti komanda kontroliuoja 

kamuolį ar kai žaidimas sustabdytas. 

     5.5. Užribiai išspiriami koja. 

     5.6. Smūgis nuo vartų – vartininkai įveda kamuolį koja. Standartinių padėčių metu (baudos, smūgiai ,               

kampiniai) varžovai atsitraukia 5 metrų atstumu. Užribio metu atsitraukiama- 2 m. atstumu. 

    5.7. Baudinys smūgiuojamas iš 9 m atstumo. 

    5.8. Vartų  baudos aikštetė – 6 m. atstumo. 

    5.9. Gavus geltoną kortelę , žaidėjas šalinamas 2 min. Jei per tą laiką varžovai pelno įvartį , 

prasižengusieji tęsia žaidimą pilna sudėtimi. 

   5.10. Gavus raudoną kortelę , žaidėjas tose rungtynėse toliau rungtyniauti negali ir komanda visą 

likusį laiką žaidžia turėdama vienu žaidėju mažiau. 

   5.11.Geltonos ir raudonos kortelės nesisumuoja ir nepersikelia į sekančias varžybas  

  ( gavus raudoną kortelę galima žaisti sekančiose varžybose). Ypatingai agresyvaus ir nesportiško 

elgesio atvejai bus sprendžiami vienasmeniškai turnyro vyr. teisėjo. 

Ypatingais atvejais vyr. teisėjas gali priimti sprendimą diskvalifikuoti žaidėją iki turnyro pabaigos ir tam 

tikram rungtynių skaičiui.Ypatingais atvejais  galima ir visos komandos diskvalifikacija iš turnyro. Vyr. 

teisėjo sprendimas yra galutinis. 

   5.12. Komandos – turnyro dalyvės suskirstytos į 4 pogrupius po 4 komandas. 

   5.13. Pogrupiuose žaidžiama vieno rato sistema. 

   5.14. Už pergalę skiriami 3 taškai , už lygiasias – 1 taškas , už pralaimėjimą – 0 taškų.Komandų vietos 

nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta 

turnyro lentelėje nustatoma ; 

a) bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius 

b) didesnis įmuštų įvarčių skaičius 

c) burtai 

  5.15. Komandos pogrupiuose užėmusios pirmą ir antrą vietas žaidžia dėl 1-4 vietų. 

  5.16. Komandos pogrupiuose užėmusios  trečią ir ketvirtą vietas žaidžia dėl 5-8 vietų. 

  5.17. Rungtynėms dėl vietų pasibaigus lygiosiomis nugalėtojas išaisškinamas smūgiuojant po 3 (tris) 9 

m  baudiniu. Jeigu lygiosios- iki pirmo neįmušto. 

     

VI. TEISĖJAVIMAS 

    6.1. Turnyro teisėjams ir sekretoriatui vadovauja  varžybų vykdymo vyr. teisėjas   

         Juozas Girdauskas. 

    6.2. Rungtynėms teisėjauja vienas teisėjas ir finalo rungtynėms 2 teisėjai aikštėje. 

VII. APDOVANOJIMAI 

    7.1. Komanda turnyro nugalėtoja apdovanojama nugalėtojų taure. 

      komandos  žaidėjai  I vietos medaliais  , garbės raštu . 

     7.2. Komanda užėmusi   antrąją vietą apdovanojama  antros vietos   

     taure,  komandos žaidėjai II vietos  medaliais , garbės raštu. 

     7.3. Komanda užėmusi trečiąją vietą apdovanojama trečios vietos . 

     taure ,  komandos žaidėjai III  vietos   medaliais , garbės raštu. 

     7.4. Komanda užėmusi  IV vietą apdovanojama  ketvirtos vietos taure. 

     7.5. Asmeniniu prizu apdovanojamas rezultatyviausias turnyro žaidėjas. 

     7.6. Asmeniniu prizu apdovanojamas vyriausias turnyro žaidėjas 



     7.7. Asmeniniu prizu apdovanojamas geriausias turnyro  vartininkas. 

     7.8. Asmeniniu prizu apdovanojamas mandagiausias turnyro žaidėjas. 

 VIII. APRANGA. 

  Žaidėjai aikštelėje turi vilkėti vienodą aprangą ir avėti futbolo batelius. Rekomenduojamos blauzdų 

apsaugos. 

IX. SVEIKATOS PAŽYMA 
 

Turnyre dalyvaujanti komanda vyr. teisėjui pateikia vardinę paraišką su gydytojo viza arba su 

žaidėjo parašu , kad už savo sveikatos būklę atsako pats. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo 

turėti asmens dokumentą su nuotrauka. 

 

 

 

Papildoma informacija apie turnyrą teikiama telefonu : + 370 699 41217 

 

Turnyro organizatorius  Albinas  Katkauskas 
  

                                           

 

 

  

   

 


