Asociacija VILNIAUS REGIONO FUTBOLO SĄJUNGA (VRFS)
2021 m. lapkričio mėn.23 d.
Vilniaus regiono futbolo sąjungos salės futbolo pirmenybių (I Lygos)

BENDRIEJI NUOSTATAI
1.

Bendroji dalis

1.1.

Šie nuostatai reglamentuoja VRFS salės futbolo čempionato (I lygos) varžybų
organizavimo ir vykdymo tvarką, drausmės nuobaudų skyrimą, o taip pat nustato kitus, su
rungtynių organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. Esant nenumatytiems atvejams
ir klausimams, kurių neapima ir nereglamentuoja šie nuostatai, iškilusius ginčus galima
spręsti vadovaujantis LFF ar VRFS bendrais nuostatais, arba vadovaujantis bendromis
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo normomis.

1.2.

Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus.

1.3.

Šie nuostatai yra sudaryti remiantis FIFA, UEFA, LSPFA, LFF, VRFS įstatais, kitais
reikalavimais ir norminiais aktais.

1.4.

VRFS salės futbolo čempionatą organizuoja.Vilniaus regiono futbolo sąjunga.
Už rungtynių vykdymą yra atsakinga komanda - šeimininkė.
Varžybų vyr. teisėjas: Laurynas Aržuolaitis.

1.5.

Drausmės komiteto sudėtis : L.Aržuolaitis (DK pirmininkas), nariai: K.Maželis,
M.Urbonas.

2.

Varžybų struktūra ir vykdymo laikotarpis

2.1.

VRFS salės futbolo čempionato rungtynės vykdomos vienoje lygoje – I Lyga
komandų).

2.2.

Rungtynės I Lygoje vykdamos 1 (vieno) rato sistema, po kurio Lyga skyla į du pogrupius
(A pogrupis 1-6 vietas užėmusios, B pogrupis 7-12 vietas užėmusios komandos).
Pogrupiuose komandos žaidžia 1 rato sistema. Komandoms pasidalijus į pogrupius
surinktų taškų skaičius dalijimas per pusę, jeigu taškų suma gaunasi nelyginė, tai
apvalinama į didesnę pusę (pvz. komanda surinko 30 taškų, po skilimo turės 15 taškų;
komanda surinko 29 taškus, po skilimo turės 15 taškų). Čempionatas vykdomas pagal
organizatorių sudarytą tvarkaraštį. Rungtynių vykdymo laikotarpis – lapkričio mėn. –
balandžio mėn. Komanda gali vykdyti rungtynes ir ne pagal tvarkaraštį (pvz atsikelti
kažkurį turą anksčiau ar vėliau negu nustatyta tvarkaraštyje), tačiau tam komanda turi
pateikti rimtus argumentus ir gauti organizatorių ir varžovų sutikimą. Komanda
savavališkai ir be Lygos sutikimo perkėlusi rungtynes bus baudžiama 35 EUR baudą.
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2.3.

I Lygos komanda nugalėtoja, turės teisę dalyvauti Lietuvos I lygos salės futbolo
pirmenybių finaliniame etape, kurio vykdymo reglamentą, kviečiamų komandų skaičių
bei šio turnyro datas nustato LSFA.

2.4.

Dviem arba daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta lentelėje nustatoma pagal
tarpusavio rungtynių rezultatus (taškai tarpusavio rungtynėse ir įvarčių santykis
tarpusavio rungtynėse). Jei šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia:

•

didesnis tarpusavio rungtynėse įmuštų įvarčių išvykoje skaičius;

•

bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius (santykis);

•

didesnis bendras įmuštų įvarčių skaičius;

•

didesnis pergalių skaičius;

•

burtai.

2.5.

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

2.6.

Komandos žaidžia 2 kėlinius po 30 minučių, nestabdant laiko.

2.7.

Rungtynėms teisėjauja 2 teisėjai (pirmas teisėjas ir antras teisėjas). Rungtynėms taip pat
gali būti skiriami trečias teisėjas, inspektorius ir delegatas.

2.8.

Komanda – šeimininkė varžybų metu privalo turėti pirmos medicininės pagalbos
priemones varžybų vykdymo vietoje (med. pagalbos vaistinėlė/krepšys su būtiniausiomis
med. pagalbos priemonėmis, kurių sąrašas yra patvirtintas atskiru VRFS sprendimu).

2.9.

Čempionato rungtynės turi būti vykdomos, t.y jos turi prasidėti, nuo pirmadienio iki
penktadienio (darbo dienomis ne ankščiau negu 18.30 val ir ne vėliau kaip 21.30 val ).
Išimties tvarka, komanda- šeimininkė gali vykdyti varžybas ir ne minėtomis dienomis,
bet ir šeštadienį ir sekmadienį, tačiau tik gavus svečių komandos ir organizatorių
sutikimą. Komandos suvesdamos į informacinę sistemą būsimų rungtynių laiką, privalo
nurodyti ne laiką kada yra atlaisvinama salė, bet laiką kada bus skelbiama varžybų
pradžia. VRFS rekomenduoja, kad visos komandos savo salės laiką organizuotų taip, kad
komandos turėtų bent jau 15 min. varžybiniam apšilimui. Norint organizuoti varžybas šio
punkto reikalavimų neatitinkančiu laiku ( pvz. darbo dieną 21.45 val) , reikalingas gauti
priešininko sutikimas.

2.10. Komanda – šeimininkė privalo pranešti VRFS, varžybų vyr. teisėjui ir DK pirmininkui, o
taip pat informuoti varžovų komandos oficialus asmenis apie rungtynių vykdymo datą,
laiką, vykdymo vietą ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas. Tinkamas pranešimas apie
rungtynių laiką ir vietą yra šių duomenų įvedimas į internetinę administravimo sistemą.
Laiku nepateikus (neįvedus) informacijos apie rungtynių datą, laiką ir vietą komandai
gali būti skiriamos drausminės sankcijos (įspėjimas arba 35 eur. bauda).

2.11. Komandos – šeimininkės tinkamai nustatyta rungtynių data (pagal nuostatų 18-to punkto
reikalavimus ), vykdymo laikas ir vykdymo vieta, jeigu tai neprieštarauja nuostatų 16-17
punktams, yra galutinė ir svečių komanda privalo atvykdyti į rungtynes, nebent VRFS
leidimu ir esant priešininko komandos sutikimui dėl itin svarbių ir pateisinamų priežasčių
ji nebuvo pakeista. Komanda šeimininkė turi teisę koreguoti paskirtų rungtynių datą iki
rungtynių likus ne mažiau kaip 4 d.d iki rungtynių (išimtiniais atvejais ne mažiau kaip
likus 2 d.d iki rungtynių, t.y ne mažiau kaip 48 val. ir tik esant labai rimtoms
priežastims), tačiau vis tiek yra privaloma gauti organizatarių ir priešininkų komandos
sutikimą. Jei priešininkai nesutinka su datos pakeitimu ir abi komandos neranda sutarimo
dėl naujo rungtynių laiko, tai rungtynės turi būti vykdomos pirmą kartą pateikta data ir
laiku, o kuriai nors komandai neatvykus į rungtynes tokiu atveju skiriamas techninis
pralaimėjimas.
2.12. Likus iki rungtynių mažiau kaip 2 paroms (48 val) joks rungtynių laiko pakeitimas ir
nukėlimas nėra galimas. Jeigu komanda negali žaisti rungtynių, tai jai užskaitomas tech.
Pralaimėjimas rezultatu 0-5. Jei tokiu atveju buvo suspėta tinkamai informuoti varžovus
ir Lygą dėl neatvykimo, tai papildomos drausminės sankcijos netaikomos, tačiau tik tokiu
atveju jeigu varžovai nepareiškia finansinių pretenzijų dėl salės nuomos ar kitų realių ir
tikrai pagrįstų bei realiai turėtų išlaidų (nuostolių). Šiuo atveju klubui pateikus pagrįstas
pretenzijas dėl finansinių nuostolių, VRFS turi išreikalauti iš klubo, kuris neatvyko į
rungtynes, padengti varžovams patirtus finansinius nuostolius.
2.13. Komanda, norinti nukelti savo rungtynes privalo apie tai oficialiu raštu informuoti VRFS
ne vėliau negu 10 dienų iki tvarkaraštyje nustatytos rungtynių datos. Privaloma išsamiai
nurodyti priežastį. VRFS, gavusi oficialų raštą, jį svarsto ir per 3 darbo dienas nuo jo
gavimo informuoja suinteresuotą pusę apie priimtą sprendimą, kuris yra galutinis ir
privalomas vykdyti.
2.14. Po rungtynių pabaigos, ne vėliau kaip per 48 val., komanda šeimininkė privalo į
informacinę sistemą suvesti visą rungtynių statistiką ir komandų sudėtis, kurią jos turi
susitikrinti su tų rungtynių vyr teisėju. Laiku nepateikus rungtynių statistikos komandai
gali bus taikomos sankcijos (pirmas kartas-20 Eur bauda, antras kartas-40 Eur).
2.15. Jeigu rungtynių metu bus įleidžiami žiūrovai, komanda - šeimininkė turi laikytis visų
LRV nurodymų renginiams uždarose patalpose.
2.16. Jeigu kovoje dėl I Lygos nugalėtojo vardo, pasibaigus pirmenybėms pirmas dvi vietas
užims dvi komandos, kurios turės vienodai taškų, tai bus žaidžiamos papildomos
rungtynės, kurių vykdymo vietą ir laiką nustatys VRFS. Nebūtinai šios rungtynės turi
vykti neutralioje aikštėje.

2.17. Jeigu kovoje dėl I Lygos nugalėtojo vardo daugiau negu 2 komandos surinks vienodą
taškų skaičių, tai papildomos rungtynės ar turnyras nėra rengiami, o komandų vietos
turnyro lentelėje bus nustatomos pagal tarpusavio rungtynių rezultatus (tarpusavio
rungtynėse surinktas taškų skaičius, paskui bendras įvarčių santykis tarpusavio
rungtynėse, įmuštų įvarčių skaičius tarpusavio rungtynėse). Jei ir šie visi rodikliai pas
daugiau kaip dvi komandas bus vienodi, tai tik tokiu atveju bus rengiamas papildomas
turnyras nugalėtojui nustatyti.
2.18. Jeigu čempionatas yra sustabdomas arba yra nutraukiamas dėl LR vyriausybės priimtų
sprendimų, tai jeigu bus žaista daugiau negu 50% rungtynių bus skelbiama komanda
nugalėtoja, kuri tai dienai turės daugiausiai taškų. Nebus atsižvelgiama į rungtynių
skaičių. Jeigu bus dvi arba daugiau komandų surinkusių vienodai taškų, bus žiūrimą į
tarpusavyje sužaistų rungtynių rezultatą/ us.
3.

Komandų ir žaidėjų registracija

3.1.

VRFS salės futbolo čempionatuose dalyvaujančių komandų registracija vykdoma tik
elektroniniu būdu. Visos komandų registravimo sąlygos bei terminai turi būti paskelbtos
viešai ir pranešti visoms komandoms ne vėliau kaip dvi savaitės iki numatomo
čempionato pradžios.

3.2.

Bendroje klubo paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 25 žaidėjų, išskyrus atvejus,
kai I Lygoje rungtyniaujanti komanda yra A lygos dublerinė komanda, tuomet galima
registruoti ne daugiau kaip 30 žaidėjus. Taip pat atskirais atvejais Lyga gali suteikti
galimybę registruoti daugiau žaidėjų, jei klubas pateikia motyvuotą prašymą padidinti
registruojamų žaidėjų skaičių, tačiau jis negali būti didesnis negu 35 žaidėjai komandoje.
Komandos paraiškoje konkrečioms rungtynėms gali būti ne daugiau kaip 18 žaidėjų.

3.3.

Oficialių asmenų skaičius kurie gali būti ant komandos atsarginio suolelio yra ne daugiau
kaip 5 ir visi jie turi būti įtraukti į rungtynių protokolą, nurodant jų funkcijas komandoje.
Asmenys neįtraukti į rungtynių protokolą ant komandos atsarginių suolelio būti negali, o
pažeidus šį punktą ir gavus rungtynių teisėjo raportą dėl minėto pažeidimo gali būti skirta
bauda iki 35 Eur.

3.4.

Prieš čempionato pradžią, komandos rungtynių organizatoriams privalo pateikti raštus,
kad klubas pilnai atsako už savo žaidėjų fizinį stovį ir sveikatos būklę arba Komandos
gali teikti vardines paraiškas su gydytojo viza

3.5.

Negali būti registruojamos komandos turinčios finansinių įsiskolinimų VRFS ar
tretiesiems asmenims, jeigu dėl to yra pareikštos pretenzijos.

3.6.

VRFS taip pat turi teisę nustatyti ir papildomas registracijos sąlygas bei reikalavimus
klubams.

3.7.

Žaidėjų registracija vykdoma elektroniniu būdu. Žaidėjų registracija turi būti baigta ne
vėliau kaip viena savaitė iki čempionato pradžios. Žaidėjų registracijos reikalavimai,
terminai ir sąlygos nustatomi atskiru čempionato organizatorių pranešimu. Naujų žaidėjų
registravimas komandose galimas tik nustatytu periodu ir tik pasibaigus 1 (pirmam)
pirmenybių ratui.

3.8.

Registruojami gali būti tiek Lietuvos ar ES piliečiai, tiek ir kitų šalių pilietybę turintys
žaidėjai. Šių asmenų skaičius klube/komandoje neribojamas.

3.9.

Komandoje negali būti registruojami profesionalaus žaidėjo statusą turintys LFF A lygos
(didžiojo futbolo) žaidėjai. Profesionalaus žaidėjo statusas ir jo reglamentavimas
nustatomas vadovaujantis bendrais LFF bei LSPFA varžybų nuostatais, įstatais ir
taisyklėmis. Esant ginčui ir abejonėms dėl profesionalaus žaidėjo statuso, tiek VRFS tiek
pačios komandos turi teisę kreiptis į LFF, kad gauti informaciją ar žaidėjas neturi
profesionalaus žaidėjo statuso.

3.10. Komandoje negali būti registruojami LSPFA vykdomos Lietuvos Futsal A lygos žaidėjai,
išskyrus žemiau paminėtus atvejus:
•

Futsal A lygos žaidėjai gali dalyvauti VRFS I Lygos varžybose jei futsal A lygos
komanda turi dublerinę komandą, kuri dalyvauja žemesnės lygos varžybose. Šiuo atveju
galioja bendra ir LFF bei LSPFA salės futbolo nuostatuose įtvirtinta žaidėjų rotacijos
taisyklė 2+2. Tai reiškia, kad dublerinė komanda rungtynėms gali registruoti ne daugiau
kaip 2 žaidėjus, kurie buvo registruoti Futsal A lygos pagrindinės komandos rungtynėms.
Dublerinės komandos pareiga yra tokį žaidėją pažymėti VRFS Futsal I lygos
registracijoje žvaigždute iš karto po futsal A lygos rungtynių, kurioms atitinkamas
žaidėjas buvo registruotas. Bet kurie du pagrindinės komandos žaidėjai (iš sąrašo A) gali
žaisti už dublerinę komandą ir lygiai taip pat bet kurie du B sąrašo žaidėjai iš dublerių
komandos, gali žaisti už pagrindinę komandą sales A lygos varžybose.

•

Jei VRFS salės futbolo pirmenybėse komanda atstovauja kažkokią mokymosi įstaigą
(aukštojo mokslo įstaigos, kolegijos ir kt) ir jos sudėtyje yra toje mokslo įstaigoje
besimokančių ir tuo pačiu Futsal A lygoje runngtyniaujančių žaidėjų, tai tokie žaidėjai
tuo pačiu gali būti registruoti ir Lietuvos Futsal A lygoje ir VRFS Futsal I Lygos
komandose ir jie gali žaisti už savo mokymosi įstaigą atstovaujančią komandą, kuri
dalyvauja VRFS salės futbolo pirmenybėse, tačiau bendras tokių žaidėjų skaičius irgi
negali būti didesnis kaip du žaidėjai rungtynių paraiškoje, nors bendras tokių žaidėjų
skaičius (t.y. studento statusą turinčių ir A lygoje dalyvaujančių žaidėjų) komandoje
neribojamas. Tokie žaidėjai irgi atitinkamai turi būti pažymėti žvaigždutėmis, kaip ir kiti
Salės A lygos statusą turintys žaidėjai. Taip pat tokiu atveju mokymosi įstaigos vadovas
turi pateikti oficialų pasirašytą raštą, kad minėtas žaidėjas tikrai mokosi toje mokymosi
įstaigoje.

•

Taip pat VRFS salės futbolo pirmenybėse A lygos žaidėjo statusas nesuteikiamas ir
jaunesniems negu 21-ierių metų amžiaus žaidėjams, kuriems pagal LFF ir LSPFA
nuostatus bei rekomendacijas yra leidžiama tuo pačiu metu žaisti ir LSPFA A lygoje, bei
tuo pačiu atstovauti ir vieną komandą žemesnėje/ėse salės lygoje. 21-ierių metų amžius

terminas yra skaičiuojamas imtinai ne pagal tikslią gimimo datą, bet pagal kalendorinius
metus. Tai reiškia , kad jei pvz tokiam žaidėjui 21 –eri metai amžiaus sukako pvz 2020 m
sausio 1 d, tai toks žaidėjas visus 2021 metus yra laikomas 21-erių metų amžiaus ir visus
tuos metus jam gali būti taikoma ši LFF bei LFF ir LSPFA numatyta išimtis. Šis terminas
baigia galioti sekančiais metais po to, kai sukako minėtas žaidėjo amžius ir vadinasi
pagal aukščiau šiame punkte pateiktą pvz jis nustos galioti 2022 m sausio 1 d. Tokie
žaidėjai VRFS salės pirmenybėse taip pat turi būti pažymėti žvaigždute. Esant abejonių
dėl tokio žaidėjo pateiktų duomenų, tiek komandos, tiek VRFS gali pareikalauti pateikti
tokio žaidėjo asmens dokumentus.
3.11. Čempionato metu papildomų žaidėjų registracija negalima (išskyrus žaidėjų registravimo
langą) ir išskyrus išimtinius atvejus, kai esant rimtoms priežastims (pvz. komandoje
traumuoti visi vartininkai) ir tik turint VRFS leidimą.
3.12. Visus klausimus dėl žaidėjų registracijos, jų statuso, o taip pat atvejus nenumatytus
šiuose nuostatuose sprendžia VRFS DK remdamasis protingumo ir teisingumo kriterijais.
3.13. Negali būti registruojami:
•

Lietuvos salės futbolo A lygoje rungtyniaujantys žaidėjai, išskyrus šių nuostatų 3.10 p.
numatytus atvejus;

•

Lietuvos A lygos čempionato (11x11) žaidėjai, išskyrus atvejus kai LFF pateikia
informaciją, kad žaidėjas neturi profesionalaus žaidėjo kontrakto ar jis baigė galioti arba
jeigu pasibaigus sezonui jie pateikia Lietuvos A lygos klubo paleidžiamąjį raštą ir
sutikimą, kad jų žaidėjas gali žaisti salės Lygoje;

•

Jaunesni negu 15-kos metų žaidėjai, išskyrus atvejus, kai klubas pateikia oficialų raštą,
kad jis atsako už žaidėjų sveikatą. Tokį raštą ir sutikimą turi pasirašyti ir žaidėjo tėvai.

•

Žaidėjai kuriems LFF DK pritaikė atitinkamas sankcijas apribojant galimybę dalyvauti
visų Lygų varžybose tam tikrą periodą.

4.

Registracijos metu klubas privalo:

4.1.

Sumokėti varžybų dalyvio nario mokestį ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Iki
registracijos, privaloma sumokėti mažiausiai 50% mokesčio ir pateikti oficialų raštą,
kuriame nurodoma skolos sumokėjimo data;

4.2.

turėti sporto salę, atitinkančią reikalavimus (jeigu VRFS patvirtina konkrečius
reikalavimus sporto salėms ir nustato jų baigtinį sąrašą), o taip pat prisiimti visą
atsakomybę už sklandų varžybų vykdymą ne klubui priklausančioje sporto salėje. VRFS
gali nustatyti tam tikrus reikalavimus sporto salėms bei patvirtinti jų sąrašą;

4.3.

pateikti oficialų raštą, kuriame patvirtinta, kad susipažino su nuostatais, prižada vykdyti
jų reikalavimus ir informuoti apie taikomas sankcijas už nuostatų pažeidimus;

4.4.

laikytis VRFS įstatų, teikiamų VRFS instruktyvinių raštų ir kitų nurodymų, susijusių su
varžybų organizavimu ir vykdymu.

5.

Finansiniai reikalavimai

5.1.

Klubai arba komandos salės futbolo čempionate dalyvauja savo lėšomis.

5.2.

Dalyvio nario startinis mokestis yra nustatomas organizatorių. Kitas mokestis yra
teisėjavimo išlaidos, kurios nurodytos šio punkto c) skirsnyje. Į startinį mokestį gali būti
įtrauktos ir kitos išlaidos (pvz teisėjų kelionės išlaidos), o galutinį startinio mokesčio dydį
tvirtina klubų vadovai prieš kiekvieną sezoną. Visą bendrą mokestį (startinis mokestis ir
teisėjavimo išlaidos) privaloma sumokėti iki čempionato pradžios ir tai patvirtinantis
dokumentas turi būti pateiktas VRFS registracijos metu. Išimties tvarka, apmokėjimo
sąlygos gali būti vertinamos ir derinamos konkrečiai su kiekvienu interesantu. Į
pirmenybes negali būti registruojami klubai, kurie turi finansinių įsiskolinimų Lygai.

5.3.

Iki registracijos, privaloma sumokėti mažiausiai 50 % viso mokesčio ir pateikti oficialų
raštą, kuriame nurodomas skolos apmokėjimo terminas. Už finansinės drausmės
pažeidimus klubams gali būti taikomos drausminės sankcijos (taškų atėmimas, bauda iki
200 eur, pašalinimas iš pirmenybių).

5.4.

Komandos apmoka teisėjams kelionės išlaidas į rungtynių vietą ir atgal, jeigu varžybos
vykdomos už Vilniaus m. ribų, pagal tai dienai galiojančius ir VRFS patvirtintus tarifus.
Brigadai apmokamos teisėjavimo išlaidos pagal patvirtintą tarifą, kuris 50 Eur.

6.

Drausminės nuobaudos

6.1.

Šie nuostatai reglamentuoja nuobaudų skyrimą klubams/ komandoms konkrečiais atvejais
už šių nuostatų pažeidimus. DK (Drausmės komitetas) nagrinėja ir skiria drausmines
nuobaudas žaidėjams, remiantis rungtynių protokole teisėjų padarytais įrašais, o taip pat
rungtynių inspektoriaus ar delegato ataskaitomis, šiais nuostatais ir kitais norminiais
dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą.

6.2.

Klubai arba komandos atsako už:

•

Žaidėjų, oficialių asmenų, fanų ar kitų asmenų elgesį prieš rungtynes, rungtynių metu ir 1
val. joms pasibaigus (rungtynių vykdymo vietoje);

•

tvarką ir saugumą rungtynių vykdymo vietoje.

6.3.

VRFS salės futbolo čempionate, taurės rungtynėse gautos žaidėjų raudonos ir geltonos
kortelės skaičiuojamos bendrai, o jų apskaitą veda tiek rungtynių organizatoriai, tiek
patys klubai. Artimiausias rungtynes reikia praleisti po 3-ios, 5-os ir t.t geltonos kortelės.

6.4.

VRFS varžybų vykdymo komisija suinteresuotiems asmenims (tų klubų oficialiems
atstovams – treneriams arba vadovams) žodžiu arba raštu teikia informaciją apie jų
komandos žaidėjams taikomas drausmines nuobaudas.

6.5.

Žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą privalo registruoti VRFS ir komandos ar klubo
administracija. Dėl čempionato administratorių (VRFS) kaltės nepaskelbta informacija
apie tai, kad kažkuris žaidėjas negali dalyvauti rungtynėse dėl drausminių nuobaudų,
neatleidžia klubo nuo atsakomybės patiems vesti drausminių nuobaudų apskaitą ir negali
būti pagrindas leisti tokiam žaidėjui dalyvauti varžybose.

6.6.

Žaidėjas gavęs 3, 5, 7, 9 geltoną kortelę, automatiškai diskvalifikuojamas 1 rungtynėms.

6.7.

Pašalintas žaidėjas automatiškai diskvalifikuojamas 1 rungtynėms ir laukia DK
sprendimo dėl galutinio diskvalifikacijos termino. Drausmės komitetas sprendimus dėl
raudonų kortelių priima vadovaujantis šiais bendrais kriterijais:

•

raudona kortelė už teisėjo įžeidimą – ne mažiau kaip dvi rungtynės;

•

raudona kortelė už ypač šiurkštaus žaidimo atvejus, turėjusius rimtų pasekmių (pvz
žaidėjo trauma) – ne mažiau kaip dvi rungtynės;

•

raudona kortelė už agresyvų elgesį – ne mažiau kaip trys rungtynės;

•

raudona kortelė už agresyvų elgesį ir fizinės jėgos naudojimą- ne mažiau kaip penkerios
rungtynės;

•

raudona kortelė už ypač rimtus incidentus – sprendžiama pagal VI skyriaus nuostatas.

6.8.

Esant rimtiems ir nenumatytiems atvejams VRFS DK komitetas, vadovaudamasis
protingumo ir teisingumo reikalavimais bei kriterijais, gali priimti ir visai kitokį
sprendimą ar taikyti visai kitas drausmines ar finansines sankcijas nepaminėtas šiuose
nuostatuose.

6.9.

Žaidėjui, kuris pereina į kitą klubą ar komandą, rungtyniaujančią komandą, įspėjimai ir
pašalinimai lieka galioti. Galiojančios diskvalifikacijos neperkeliamos į kitą sezoną,
išskyrus rimtus atvejus ir esant atskiram VRFS Drausmės komiteto sprendimui.

6.10. Komanda, per vienerias rungtynes gavusi 5 geltonas korteles DK sprendimu yra skiriama
pinigine bauda nuo 15 iki 35 Eur už kiekvieną pasitaikiusį atvejį (už pirmą prasižengimą
taikoma minimali nuobauda). Šiuo atveju laikoma, kad viena tiesioginė raudona kortelė ir
raudona kortelė už dvi geltonas per vienerias rungtynes yra prilyginama kaip dvi geltonos
kortelės. Klubas ar komanda turi sumokėti baudą iki DK nurodyto termino ir pateikti tai
patvirtinantį dokumentą.
6.11. Jeigu žaidėjas, kurio diskvalifikacijos terminas nepasibaigęs dalyvauja rungtynėse, tai jo
komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o žaidėjui pratęsiama
diskvalifikacija. DK sprendimu klubas gali būti taip pat baudžiamas pinigine bauda iki 60
Eur. Bauda turi būti sumokėta iki DK nurodyto termino ir komanda privalo pateikti
apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

6.12.

Rungtynių žaidėjų paraiškos protokolas privalo būti užpildytas ir pateiktas tų rungtynių
pirmam teisėjui ne vėliau kaip 10 min iki rungtynių pradžios. Komanda priešininkė turi
pilną teisę susipažinti su varžovų pateiktu rungtynių paraiškos protokolu ir esant reikalui
gali daryti protokolo kopiją ar fotografiją. Jei rungtynių protokolas nėra pateikiamas
laiku, tai komandai gali būti taikomos sankcijos (įspėjimas ar bauda iki 35 Eur). Jeigu
rungtynėse dalyvauja į protokolą neįrašytas žaidėjas, neregistruotas komandoje žaidėjas,
arba komanda pažeidžią nustatytą A lygos žaidėjo statusą turinčių žaidėjų limitą, tai jo
komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o komanda DK sprendimu
baudžiama pinigine bauda iki 60 Eur. Bauda turi būti sumokėta iki DK nurodyto termino.
Komanda privalo pateikti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. VRFS Drausmės
komitetas dėl šio punkto pažeidimų gali priimti sprendimus ir nesant paduoto protesto, o
vien tik nustačius patį faktą dėl šio pažeidimo.

6.13. Visi komandos žaidėjai privalo žaisti tvarkingomis, vienodomis aprangomis, t.y.
vienodais marškinėliais, kelnaitėmis ir getrais. Kojų apsaugos yra privaloma aprangos
dalis. Visi komandos žaidėjų marškinėliai turi būti su numeriais. Visi atsarginiai
komandų žaidėjai, tuo metu nedalyvaujantys rungtynėse, privalo dėvėti skiriamuosius
ženklus. Komandai pažeidusiai šio punkto reikalavimus gali būti taikomos drausminės
sankcijos (už pirmą prasižengimą įspėjimas, o antrą kartą bauda iki 35 Eur). Esant
būtinybei aprangas turi keisti svečių komanda. Sprendimą dėl aprangų keitimo priima
rungtynių teisėjas. Nesant galimybės svečių komandai pakeisti rungtynių aprangos, ją
gali pasikeisti šeimininkų komanda. Jeigu šeimininkų komanda atsisako tai padaryti, tai
svečių komanda rungtynių metu turi teisę dėvėti ir specialus spalvinius skirtukus.
6.14. VRFS DK nagrinėdamas visus protestus privalo laikytis principo, kad užskaitytas
techninis pralaimėjimas negali pagerinti tos komandos padėties, t.y. negalima užskaityti
techninio pralaimėjimo rezultatu 0-5, jeigu tai komandai tose rungtynėse yra nustatytas
faktinis blogesnis rezultatas (pvz. komanda kuriai užskaitomas techninis pralaimėjimas
pagal faktinius duomenis pralaimėjo rezultatu 0-6, arba kitu rezultatu kurio įvarčių
santykis didesnis negu penki įvarčiai).
6.15. Jeigu komanda, nepasibaigus rungtynėms be teisėjų leidimo palieka aikštę ir atsisako į ją
grįžti ir tęsti rungtynių, dėl jos arba fanų kaltės rungtynes nutraukia teisėjai, apie tai
išdėstę raporte, jai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o incidentą išsamiai svarsto
ir savo sprendimą dėl taikomų drausminių nuobaudų priima ir paskelbia DK.
6.16. Atsižvelgdamas į drausmės pažeidimo bei incidento aplinkybes, incidente dalyvavusių
asmenų kaltės laipsnį ir pasekmes , bei kitas svarbias aplinkybes, Drausmės komitetas
gali taikyti ir kitokias šiuose nuostatuose nenurodytas sankcijas. Visais nuostatuose
nenumatytais atvejais VRFS DK incidentą nagrinėja remdamasis protingumo ir
teisingumo kriterijais, o esant būtinybei bei pagrįstam manymui, kad šiuose nuostatuose
numatytos drausminės sankcijos, nebus efektyvios ir/ar atitinkančios teisingumo bei
protingumo kriterijus, gali būti taikomos ir kitokios poveikio priemonės.

6.17. Komandos žaidėjams, arba oficialiems komandos asmenims už pražangas, netaktišką ir
neetišką elgesį, bei kitus nusižengimus gali būti taikomos žemiau išvardintos nuobaudos:
•

Įspėjimas;

•

žaidėjo, klubo oficialaus asmens diskvalifikacija tam tikram terminui ar konkrečiam
rungtynių skaičiui;

•

salės diskvalifikacija;

•

piniginė bauda (nuo 35 iki 300 Eur)

•

taškų atėmimas

•

pašalinimas iš pirmenybių.

•

Už fizinės jėgos panaudojimą, užpuolimą ar kitą panašaus pobūdžio ypač agresyvų ir
neleistiną žaidėjų, oficialių asmenų ar žiūrovų elgesį rungtynių metu, prieš jas ir 1 val. po
jų (rungtynių vykdymo vietoje) DK sprendimu gali būti taikomos maksimalios sankcijos:

•

Komanda gali būti nubausta pinigine bauda iki 300 Eur, kuri turi būti sumokėta iki DK
nurodyto termino.

•

Gali būti taikomos kitos papildomos sankcijos nurodytos šiame skyriuje.

•

Minimali diskvalifikacija pusės metų laikotarpiui.

6.18. Jeigu komanda be pateisinamos priežasties neatvyksta į rungtynes, tai tokį elgesį svarsto
ir savo sprendimą priima DK. Jeigu DK nusprendžia, kad komanda neatvyko į rungtynes
be pateisinamos priežasties, tai:
•

jai užskaitomas pralaimėjimas 0:5;

•

atimamas 1 taškas;

•

nusižengusi komanda privalo kompensuoti iki DK nurodyto termino varžovų komandos
patirtas išlaidas už salės nuomą pagal nukentėjusio klubo pateiktą sąskaitą;

•

kompensuoti teisėjavimo išlaidas pagal patvirtintą VRFS tarifą.

6.19. Pasikartojus neatvykimo į rungtynes atvejui, komandai skiriama piniginė bauda iki 150
Eur ir gali būti taikomos visos kitos sankcijos, nurodytos VI šių nuostatų skyriuje. Taip
pat antrą kartą neatvykus į rungtynes, komanda sekančiame sezone pradeda turėdama
savo sąskaitoje -3 (tris) taškus.
6.20. Po trečio neatvykimo į rungtynes, komanda automatiškai šalinama iš VRFS salės futbolo
čempionato. Jeigu iki tol komanda nėra sužaidusi 50% +1 rungtynių, jos sužaistų
rungtynių rezultatai anuliuojami. Jeigu sužaista daugiau negu 50% +1 rungtynės, tai
likusiose rungtynėse jei užskaitomi techniniai pralaimėjimai 0:5.

6.21. Rungtynių metu visi atsarginiai žaidėjai privalo būti su skiriamaisiais ženklais. Taip pat
ant atsarginių žaidėjų suolelio negali būti pašalinių asmenų, t.y. asmenų kurie neįtraukti į
rungtynių protokolą. Už šio punkto pažeidimą klubui gali būti skiriamas įspėjimas arba
bauda iki 35 Eur.
6.22. Klubai kuriems DK sprendimu yra skirtos finansinės nuobaudos, privalo per nustatytą
terminą jas įvykdyti, išskyrus atvejus, jei dėl DK sprendimo yra paduota apeliacija į LFF
DK. Jei klubai laiku neįvykdo jiems skirtų sankcijų tai VRFS DK turi teisę taikyti
papildomas drausmines sankcijas (papildoma finansinė nuobauda iki 300 Eur, taškų
atėmimas arba pašalinimas iš Lygos).
7.

Protestai

7.1.

Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai ne vėliau kaip 24 val. po rungtynių
įspėti rungtynių pirmą teisėją, varžovų komandos oficialius asmenis ir rungtynių
organizatorius. Patikslintas protestas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 48 val. po
rungtynių. Pateiktas patikslintas protestas turi būti būtinai pateiktas tiek VRFS salės
Drausmės komitetui, tiek priešininkų komandai. Šiame punkte išvardintų terminų ir
sąlygų nesilaikymas gali būti pagrindas nenagrinėti protesto.

7.2.

Protestai negali būti pateikti dėl teisėjų priimtų sprendimų.

7.3.

VRFS Drausmės komitetui klubo pateiktas patikslintas protestas nagrinėjamas ne vėliau
kaip per 72 val. po jo pateikimo (darbo dienomis) arba jei yra didelė protesto apimtis ir
sunkūs bei rimti pažeidimai, tai DK gali nustatyti ir ilgesnius protesto nagrinėjimo
terminus, tačiau ne daugiau kaip 7 d.d. Klubai prieš kuriuos paduotas protestas gali teikti
savo atsiliepimus ir argumentus į protestą.

7.4.

Protesto mokestis yra – 50 Eur. Protesto mokesčio sumokėjimas yra būtina sąlyga
nagrinėti protestą. Jei protestas išsprendžiamas teigiamai, tai jis yra grąžinamas protestą
padavusiam klubui. Protestą išsprendus neigiamai, jo mokestis negrąžinamas. Atskirais
atvejais protestas gali būti nagrinėjamas paprasta tvarka (kai aplinkybės dėl protesto yra
labai aiškios ir jas pripažįsta pats klubas prieš kurį paduotas protestas) ir tokiu atveju
protesto mokestis gali būti nemokamas ir pats protestas išsprendžiamas pagreitinta tvarka
nesilaikant terminų. Jei komanda prieš kurią paduotas protestas pripažįsta jį ir sutinka su
juo bei protestas nagrinėjamas pagreitinta bei paprasta tvarka, tai tokiai komandai negali
būti taikomos papildomos finansinės drausminės sankcijos numatytos šių nuostatų 42
punkte.

8.

Apeliacija

8.1.

DK sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka VRFS Valdybai.

8.2.

Apeliacija turi būti pateikta VRFS administracijai raštu per 48 val. (darbo dienomis) nuo
DK sprendimo paskelbimo. Ji turi būti pagrįsta raštu per kitas 4 darbo dienas nuo
pateikimo.

8.3.

Skubos tvarka VRFS Apeliacinio komiteto pirmininkas gali paankstinti galutinę
apeliacijos pagrindo pateikimo datą.

8.4.

Apeliacijos nagrinėjimo tvarka, sąlygos, pateikimo reikalavimai, terminai mokestis ir kt.
yra nurodytas VRFS nuostatuose ir taisyklėse.

8.5.

VRFS valdybos sprendimas kaip apeliacinės instancijos yra galutinis ir neskundžiamas.

8.6.

Apeliacijos sprendimai įsigalioja nuo jų paskelbimo ir gali būti skundžiami tik LFF ir
VRFS įstatų nustatyta tvarka sporto arbitražo teismui.

9.

Apdovanojimai

9.1.

Komandai, užėmusiai VRFS I Lygoje 1 vietą, suteikiamas VRFS
salės futbolo
čempionato nugalėtojų titulas. Komanda apdovanojama pereinama ir medaliais. Taurėmis
ir medaliais taip pat apdovanojami ir II-os Lygos nugalėtojai.
Pirmenybių prizininkams yra skiriamas prizinis fondas. Pirma vieta – 500 eur., antra vieta
– 300 eur., trečia vieta – 150 eur. nuolaida kito sezono startiniam mokesčiui.

9.2.

Specialiais prizais apdovanojami:

•

Rezultatyviausi I Lygos žaidėjai;

•

Geriausi I Lygos žaidėjai („Startinis penketukas“);

9.3.

FAIR PLAY prizu apdovanojama korektiškiausia čempionato komanda.

Pastaba: Visais nuostatuose nenumatytais atvejais sprendimus priima VRFS Valdyba kurios
sprendimai yra galutiniai.
Rungtynių vyr. Teisėjas: L.Aržuolaitis
Pirmenybių organizatorius: VRFS prezidentas D.Šemberas

