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Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sportinių žaidimų lygos I – IV klasių
vaikinų salės futbolo varžybų nuostatai
2017 – 2018 m.m.
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti gimnazistus sistemingai sportuoti, populiarinti futbolą .
2. Siekti doro, sąžiningo rungtyniavimo, varžymosi, laikytis garbingos kovos ir kilnaus
elgesio principų.
3. Ieškoti gabių, talentingų sportui gimnazistų, sudaryti sąlygas jiems tobulėti..
4. Išaiškinti stipriausias gimnazijos I – IV klasių vaikinų salės futbolo 5X5 komandas.
II. VADOVAVIMAS
5. Varžybas organizuoja ir joms vadovauja kūno kultūros mokytojas J. Klapatauskis, sportinių
žaidimų lygos taryba, bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto kūno kultūros katedros specialybės
dėstytoju Ryčiu Alūzu, ir to paties universiteto kūno kultūros specialybės studentais.
6. Betarpiškai už varžybas atsakingi I–IV gimnazijos klasių už klasės sportinę veiklą atsakingi
gimnazistai (sporto organizatoriai).
III. ORGANIZAVIMAS
7. Varžybos vykdomos 3 etapais:
7.1. I etapas – varžybos vieno rato sistema.
7.2. II etapas – pusfinalio varžybos. Pusfinalyje dalyvauja 4 komandos. Grupės varžybose
pirmąją vietą užėmusi komanda susitiks su ketvirtąją komanda, o antrąją vietą užėmusi komanda
susitiks su trečiąją komanda.
7.3. III etapas – finalinės varžybos. Pusfinalio komandos - nugalėtojos žais dėl pirmos vietos.
Pralaimėjusios pusfinalio kovas žais dėl trečios vietos.
IV. PROGRAMA
8. Varžybos pogrupiuose vyks lapkričio – balandžio mėn.
9. Finalinės varžybos vyks kovo mėn.
P. S. Varžybų tikslus laikas ir data bus skelbiami prieš kiekvienas rungtynes prie sporto salės durų.

V. DALYVIAI
10. Varžybose gali dalyvauti visi pagrindinės medicininės grupės gimnazistai.
11. Atskiroms rungtynėms galima registruoti tos pačios klasės 8 žaidėjus.

VI. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS
12. Varžybos vykdomos pagal mažojo futbolo taisykles su keletu pakeitimų. Pagrindinės
nuostatos:
12.1. Rungtynių trukmė du kėliniai po 15 min., pertrauka – 5 min.
12.2. Komandą aikštėje sudaro 5 žaidėjai, iš kurių vienas yra vartininkas. Už pergalę skiriami
- 3 taškai, lygiąsias – 2 taškai, pralaimėjimą – 1 taškas, neatvykimas – 0 taškų ;
12.3. Rungtyniaujama sporto salėje, žaidžiama be šoninių užribių.
12.4. Kamuoliui kirtus galinę liniją, vartininkas kamuolį įveda ranka. Metamas kamuolys turi
kontaktuoti su žaidėjais, siena arba salės grindimis iki centro linijos. Prasižengus šiai taisyklei,
skiriamas laisvas smūgis nuo centro linijos į prasižengusios komandos vartus;
12.5. Laisvo smūgio, keliamo kampinio, įvedamo kamuolio iš už šoninės linijos metu
priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 3 m nuo kamuolio.
12.6. Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas
baudos aikštelėje. Besiginančiai komandai už padarytą pražangą baudos aikštelėje skiriamas 9 m.
baudinys.
12.7. Kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda iš šoninės linijos,
o pataikęs žaidėjas šalinamas iš aikštės 2 minutėms ;
12.8. Smūgiuojant kampinius, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali stovėti;
12.9. Smūgiuojant laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali
stovėti;
12.10. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių
pabaigos ir pakeičiamas kitu žaidėju. Žaidėjui parodyta geltona kortelė traktuojama kaip įspėjimas,
dvi geltonos per vienerias rungtynes kaip raudona, o žaidėjas šalinamas iš aikštės. Abiem atvejais
žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes. Aikštelėje susikeikus rodoma geltona kortelė. Komandų
žaidėjų keitimai taip pat ir vartininkų vykdomi pranešus teisėjui.
12.11. Komandai neatvykus į varžybas be pateisinamos priežasties įskaitomas pralaimėjimas
0:10.
VII. NUGALĖTOJO NUSTATYMAS
13. Grupės varžybų nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktą taškų sumą visuose
susitikimuose. Komandoms surinkus vienodai taškų, užimta vieta nustatoma pagal geriausius
rezultatus:
13.1. tarpusavio rungtynėse surinktus taškus;
13.2. įvarčių skirtumą, komandoms surinkus vienodą taškų skirtumą;
13.3. įmuštus įvarčius, komandoms surinkus vienodą taškų skirtumą
14. Esant šiems rodikliams vienodiems:
14.1. pagal bendrą įvarčių skirtumą visuose susitikimuose;
14.2. pagal didesnį pergalių skaičių visuose susitikimuose;
14.3. pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose susitikimuose.
15. Esant ir šiems rodikliams lygiems – burtų tvarka.

VIII. NUOBAUDOS
Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos:



Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių pabaigos
ir pakeičiamas kitu žaidėju, o sekančias rungtynes praleidžia
Už geltoną kortelę vienose rungtynėse rungtynių nepraleidžia, gavus antrą geltoną kortelę
tose pačiose rungtynėse šalinamas iš aikštės ir praleidžia sekančias rungtynes.

Komandoms gali būti taikomos šios drausminės priemonės:





įspėjimas;
rungtynių rezultato anuliavimas;
rungtynių peržaidimas;
komandos diskvalifikacija.

Komandai neatvykus į rungtynes, skiriamas pralaimėjimas 0:10, neatvykus antrą kartą
komanda šalinama iš taurės varžybų, žaidėjai diskvalifikuojami iki tinklinio varžybų sezono
pabaigos.
Dėl nuobaudų skyrimo sprendžia specialiai sudaryta komisija susidedanti iš sportinių žaidimų
lygos tarybos narių.
VIII. APDOVANOJIMAS
16. I - IV klasių salės futbolo 5x5 varžybų nugalėtojai apdovanojami taure, pirmo laipsnio
diplomais, medaliais, užėmę antrąsias ir trečiąsias vietas atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.
Finalinių varžybų geriausi žaidėjai bus apdovanojami asmeniniais prizais.
IX. PARAIŠKOS
17. Išankstinėse paraiškose apie dalyvavimą 2017 – 2018 m. m. sportinių žaidimų lygos
I – IV klasių salės futbolo 5x5 varžybose nurodyti tikslų ir pilną dalyvaujančios komandos
pavadinimą, žaidėjų vardą, pavardę ir pristatyti iki spalio 1d. 15 val. varžybų vyr. teisėjui.
Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį
apie tai iš anksto įspėjus komandas.
Kviečiame gimnazistus aktyviai dalyvauti, o sirgalius palaikyti savo komandas.
Nuostataus parengė
Varžybų vyr. teisėjas J. Klapatauskis, sportinių žaidimų lygos taryba (SŽL).

