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2022 m. LIETUVOS MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJOS 

  I LYGOS PIRMENYBIŲ  

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatų paskirtis 

1.1. Šie Nuostatai nustato 2022 metų sezono Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygos 
pirmenybių organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su šio 
čempionato varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

1.2. Šie Nuostatai yra privalomi visiems Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygos 
pirmenybėse dalyvaujantiems Klubams, juose registruotiems Žaidėjams bei Oficialiems 
asmenims ir kitiems Dalyviams. 

1.3. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 2023 metų 
Sezono Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygos pirmenybių varžybų nuostatų 
patvirtinimo. 

1.4. Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygos pirmenybes organizuoja ir vykdo LMFA.  

1.5. Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygos pirmenybės privalo būti administruojamas 
COMET sistemoje. 

1.6. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF ir LMFA įstatais, LFF klubų 
licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 

 

2. Sąvokos 

2.1. Nuostatuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes:  

2.1.1. I lygos pirmenybės – šių nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos Lietuvos 
moterų futbolo asociacijos I lygos pirmenybių varžybos (aukšto meistriškumo 
sporto varžybos) 

2.1.2. A lygos čempionatas – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos 
Spark Energy moterų A lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo 
sporto varžybos); 

2.1.3. MEL čempionatas – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos 
Lietuvos merginų elitinės lygos futbolo čempionato varžybos (aukšto 
meistriškumo sporto varžybos) 

2.1.4. Asociacija – tam tikros valstybės ar teritorijos ribose veikiant asociacija esanti 
FIFA nare; 

2.1.5. COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekiama 
interneto adresu: https://comet.lff.lt 
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2.1.6. Dalyviai – Nuostatų 3 straipsnyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys; 

2.1.7. Drausmės kodeksas – LFF drausmės kodeksas; 

2.1.8. Drausmės komitetas – LFF drausmės komitetas; 

2.1.9. Dublerinė komanda – antroji Klubo komanda, dalyvaujanti I lygos pirmenybėse, 
iš kurios remiantis šiais Nuostatais gali žaisti atitinkamas skaičius žaidėjų už to 
paties Klubo Komandą, dalyvaujančią A lygos čempionate; 

2.1.10. Jaunimo komanda – Klubo jaunimo komanda, dalyvaujanti MEL čempionate, iš 
kurios remiantis šiais Nuostatais gali žaisti atitinkamas žaidėjų skaičius už I lygos 
pirmenybėse dayvaujančią to paties Klubo Komandą;  

2.1.11. FIFA – Fédération Internationale de Football Association; 

2.1.12. FIFA ID: unikalus pasaulinis identifikacinis numeris, kurį FIFA suteikia 
kiekvienam Klubui, Asociacijai ir Žaidėjui; 

2.1.13. Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, veikiantis futbolo srityje, turintis 
Komandą bei esantis LFF nariu tiesiogiai ar LFF nario nariu (skiriamas 
pareinamasis 2 metų laikotarpis); 

2.1.14. Komanda – Klubo žaidėjai ir Oficialūs asmenys, dalyvaujantys Rungtynėse; 

2.1.15. LFF – Lietuvos futbolo federacija; 

2.1.16. LFF įstatai – atitinkamu momentu galiojantys nustatyta tvarka patvirtinti ir 
įregistruoti Lietuvos futbolo federacijos įstatai; 

2.1.17. LFF veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija; 

2.1.18. LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

2.1.19. LMFA – Lietuvos moterų futbolo asociacija 

2.1.20. LMFA Drausmės komitetas – LMFA drausminis organas, nagrinėjantis I lygos 
pirmenybių protestus ir drausminius nusižengimus; 

2.1.21. LMFA Valdyba – kolegialus LMFA valdymo organas kaip nustatyta LMFA 
įstatuose; 

2.1.22. Narys – LFF narys ir LFF nario narys; 

2.1.23. Nepilnametis žaidėjas – Žaidėjas, kuriam nėra sukakę 18 (aštuoniolika) metų; 

2.1.24. Nuostatai – šie 2022 m. LMFA I lygos pirmenybių varžybų nuostatai; 

2.1.25. Oficialios rungtynės – Organizuoto futbolo rungtynės, kurios vyksta pagal iš 
anksto patvirtintus nuostatus ir tvarkaraštį. Oficialiomis rungtynėmis nelaikomos 
draugiškos ir bandomosios Rungtynės; 

2.1.26. Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Žaidėjus, užsiimantys su futbolu 
susijusia veikla, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos pobūdžio 
(administracinė, sportinė ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, 
medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas pagalbinis personalas, taip pat kiti 
asmenys, galintys daryti esminę įtaką Klubui, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar 
rėmėjai; 

2.1.27. Oficialūs rungtynių asmenys – teisėjas, teisėjo padėjėjai (asistentai), atsarginis 
teisėjas, delegatas, inspektorius, komisaras, o taip pat kiti asmenys, vykdantys 
Rungtynių kontrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus; 
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2.1.28. Organizuotas futbolas – Asociacijų organizuojamos futbolo varžybos, kurios 
vykdomos FIFA, konfederacijų, Asociacijų ar jų pavedimu ir yra šių organizacijų 
sankcionuotos; 

2.1.29. Pagrindinė A lygos komanda – Klubo, dalyvaujančio A lygos čempionate, 
pagrindinė komanda kaip apibrėžta A lygos čempionato nuostatuose; 

2.1.30. Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda, dalyvaujanti I lygos 
pirmenybėse  

2.1.31. Pilnametis žaidėjas – Žaidėjas, kuriam yra sukakę 18 metų; 

2.1.32. Registracija – įrašo atlikimas (duomenų apie Žaidėją fiksavimas) COMET 
sistemoje LFF nustatyta tvarka; 

2.1.33. Registracijos laikotarpis – LFF nustatytas Žaidėjų registracijos Klubuose 
laikotarpis; 

2.1.34. Rungtynės – dviejų Klubų Komandų rungimasis pagal Žaidimo taisykles; 

2.1.35. Sezonas – 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpis, kuris prasideda LFF patvirtinto 
pirmojo Registracijos laikotarpio pirmąją dieną; 

2.1.36. UEFA – Union of European Football Associations; 

2.1.37. Varžybos – bet kokie futbolo čempionatai, turnyrai, varžybos, oficialiai 
organizuojami ir vykdomi LFF veiklos teritorijoje; 

2.1.38. Žaidėjas – futbolo žaidėjas, dalyvaujantis Organizuotame futbole; 

2.1.39. Žaidėjų statuso reglamentas – LFF žaidėjų statuso reglamentas; 

2.1.40. Žaidimo taisyklės – Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos (IFAB – 
International Football Association Board) patvirtintos futbolo žaidimo taisyklės. 

2.2. Šiame skyriuje nurodytos sąvokos taikytinos fiziniams asmenims yra taikomos abiem 
lytims. Sąvokos naudojamos vienaskaita yra taikomos ir daugiskaitai ir atvirkščiai. 

2.3. Nuostatuose neaptartos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos ir/ar aiškinamos 
LFF įstatuose, Drausmės kodekse, Žaidėjų statuso reglamente ir LMFA įstatuose.  

 

3. Nuostatų taikymas asmenims 

3.1. Nuostatai taikomi ir jo privalo laikytis šie fiziniai bei juridiniai asmenys: 

3.1.1. Nariai; 

3.1.2. LFF bei Narių darbuotojai; 

3.1.3. Klubai; 

3.1.4. Oficialūs asmenys; 

3.1.5. Žaidėjai, treneriai, teisėjai; 

3.1.6. Žaidėjų agentai ir kiti Žaidėjų atstovai; 

3.1.7. Oficialūs rungtynių asmenys; 

3.1.8. kitos LFF veiklos teritorijoje veikiančios su futbolu susijusios asociacijos, 
sąjungos, kitos organizacijos, jų nariai bei darbuotojai. 

 



Patvirtinta 2022-04- 14 LFF Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 220 
 
 

4 

4. Dalyvavimas I lygos pirmenybėse 

4.1. 2022 m. I lygos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau kaip 13 (trylika) Komandų.  

4.2. 2022 m. I lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus 
reikalavimus atitinkančių Klubų, Komandos. 

4.3. Turinčių teisę dalyvauti I lygos pirmenybėse Klubų ir jų Komandų sąrašą tvirtina LMFA 
Valdyba. Teisė dalyvauti I lygos pirmenybėse gali būti įgyvendinama tik atitinkamos Klubo 
Komandos registracijos I lygos pirmenybėms veiksmu, remiantis šiuose Nuostatuose 
įtvirtintais Klubų Komandų registracijos I lygos pirmenybėms reikalavimais.  

4.4. I lygos pirmenybėse gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda. 

4.5. Registraciją I lygos pirmenybėms vykdo LMFA. Registracija I lygos pirmenybėms yra 
vykdoma LMFA nustatytu terminu. Registracijos I lygos pirmenybėms metu:  

4.5.1. Klubas turi pateikti nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas I lygos 
pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas, pateikiamas 
Klubo ženklo / logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, 
UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei Žaidimo taisyklių ir šių 
Nuostatų, LFF ar jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF įstatuose 
numatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos; 

4.5.2. Klubas turi pateikti nustatytos formos I lygos pirmenybėms Klube registruojamų 
Žaidėjų paraišką; registruojamų Žaidėjų paraiška gali būti keičiama/pildoma tik 
Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; Oficialūs asmenys registruojami 
COMET sistemoje Klubo profilyje, jie gali būti keičiami/pildomi viso Sezono 
metu; 

4.5.3. Ne vėliau kaip iki I lygos pirmenybių I rato pabaigos, Klubas turi pateikti 
dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėjęs I lygos pirmenybių dalyvio mokestį, kurį 
nustato LMFA Valdyba. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu LMFA Valdyba 
nusprendžia I lygos pirmenybių dalyvio mokesčio nenustatyti. 

4.6. Visų I lygos pirmenybių dalyvių – Klubų/Komandų registracija vyksta COMET sistemoje 
arba pateikiant dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Tikslios registracijos vykdymo 
datos ir forma nurodomos LMFA informaciniame rašte.  

4.7. Komandos I lygos pirmenybėms registruojamos tais pavadinimais, kurie buvo nurodyti 
atitinkamuose Klubo registracijos I lygos pirmenybėms prašymuose, jeigu jie atitinka šiuose 
Nuostatuose nustatytus reikalavimus. 

 

 

5. I lygos pirmenybių varžybų integralumas 

5.1. Joks Klubas, dalyvaujantis I lygos pirmenybėse negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti 
kito I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu, 
dalyvauti kito I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto 
veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip 
vieno I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto 
veikloje. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip  
vienam I lygos pirmenybėse dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę 
suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą ̨ (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda veikiant kartu su 
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kitais asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių 
turėjimą ̨, galėjimą ̨ daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus.  

5.2. Klubas, dėl kurio yra duomenų, jog jis tiesiogiai ir/ar netiesiogiai per paskutinius 5 (penkis) 
Sezonus galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria būtų siekiama daryti neteisėtą įtaką ne 
mažiau kaip 5 (penkių) Rungtynių baigčiai ir/ar eigai, LFF Vykdomojo Komiteto ar LMFA 
Valdybos sprendimu gali būti pripažintas neturinčiu teisės dalyvauti I lygos pirmenybėse. 
Tokio LFF Vykdomojo Komiteto ar LMFA Valdybos sprendimo atveju, Klubas neįgyja 
teisės dalyvauti I lygos pirmenybėse ir jame jokia Klubo Komanda nedalyvauja. 

 

6. Klubų pareigos ir kiti reikalavimai Klubams 

6.1. Joks I lygos pirmenybėse dalyvaujantis Klubas negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti 
iš LFF pašalinto nario vykdomose Varžybose ar turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo 
Komiteto leidimo.  

6.2. Klubas privalo naudoti tik tą Komandos pavadinimą ir ženklą (logotipą), kurie atitinka 
šiuos reikalavimus: 

6.2.1. Klubai turi būti atitinkamo Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo) 
savininkais ar teisėtais naudotojais. Savininku at teisėtu naudotoju yra laikomas 
Klubas: 

6.2.1.1. turintis Komandos pavadinimą atitinkantį juridinio asmens pavadinimą 
ir/ar Lietuvoje registruotą prekių ženklą, arba 

6.2.1.2. licencijos, kuria trečiasis asmuo suteikia Klubui teisę naudoti prekių 
ženklą, atitinkantį Komandos pavadinimą ir/ar ženklą (logotipą), 
turėtojas, arba 

6.2.1.3. Varžybose ne trumpiau kaip 2 (du) prieš tai buvusius Sezonus 
naudojantis atitinkamą Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, 
kuris neatitinka Klubo juridinio asmens pavadinimo ir/ar nėra Lietuvoje 
registruotas Klubui priklausantis prekių ženklas, kai dėl tokio 
Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo) naudojimo per minėtą 
laikotarpį nebuvo pateikta Klubo atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar 
reikalavimų iš trečiųjų asmenų;  

6.2.2. Klubas savo Komandos pavadinime ir/ar ženkle (logotipe) negali naudoti kitam 
Varžybose dalyvaujančiam Klubui, nepriklausomai nuo čempionato, kuriame 
atitinkamo Klubo Komanda žaidžia, priklausančio juridinio asmens pavadinimo 
ir/ar Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo) ir/ar bet kokios jų dalies, 
išskyrus miesto, apskrities ir/ar kito geografinio regiono pavadinimą bei žodžių 
junginį „futbolo klubas“ ir/ar jų trumpinį „FK“; 

6.2.3. Komandų pavadinimuose ir/ar ženkluose (logotipuose) draudžiama naudoti bet 
kokias nuorodas į kitas sporto šakas. 

6.2.4. Nuostatų 6.2.2 ir 6.2.3 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi Klubui, kuris 
LMFA Valdybos sprendimu naudojo Varžybose atitinkamą šių reikalavimų 
neatitinkantį Komandos pavadinimą ir/ar ženklą (logotipą) prieš tai buvusiame 
futbolo Sezone.  

6.2.5. Nuostatų 6.2.2 ir 6.2.3 punktuose nurodyti reikalavimai kitais atvejais gali būti 
netaikomi atskiru LMFA Valdybos sprendimu. 
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6.3. Klubui, dalyvaujančiam Varžybose, draudžiama perleisti/suteikti kitam Klubui, teises į 
savo Komandos pavadinimą ir/ar ženklą (logotipą). Atitinkamai, Klubui draudžiama bet 
kuriuo pagrindu įgyti teises į kito Klubo, kurio Komanda dalyvauja Varžybose, Komandos 
pavadinimą ir/ar ženklą (logotipą). Šio Nuostatų punkto pažeidimo atveju, nebus laikoma, 
jog Klubas, įgijęs teises į Klubo, dalyvaujančio Varžybose, pavadinimą ir/ar ženklą 
(logotipą), yra tokio Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo) savininku Nuostatų 
6.2.1 punkto prasme. 

6.4. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo). 

6.5. Klubas, dalyvaujantis I lygos pirmenybėse gali pakeisti Komandos pavadinimą ir/ar ženklą 
(logotipą) tik LMFA Valdybos leidimu. Klubas, norėdamas pakeisti Komandos pavadinimą 
ir/ar ženklą/logotipą, turi pateikti motyvuotą prašymą LMFA Valdybai. 

6.6. Komanda I lygos pirmenybėms neregistruojama, jeigu prašyme nurodytas Komandos 
pavadinimas ir/ar ženklas (logotipas) neatitinka Nuostatuose nustatytų reikalavimų 
Komandos pavadinimui ir/ar ženklui (logotipui).  

6.7. Klubas negali perleisti teisių į Komandą. 

6.8. Pasikeitus Klubo pavadinimui, akcininkams, dalininkams, nariams, valdymo organų 
nariams, Klubą kontroliuojantiems asmenims bet kokiu būdu ar apimtimi, Klubas ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo, privalo pateikti LFF Futbolo 
vystymo departamentui atitinkamą informaciją apie įvykusius pasikeitimus. Už šios 
pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos Drausmės Kodekse.  

 

7. Dopingas 

7.1. Dopingo vartojimas yra draudžiamas. Dopingo vartojimo ir antidopingo taisyklių 
pažeidimų sudėtys ir sankcijos yra nustatytos FIFA antidopingo reglamente. Dalyviai 
privalo laikytis šio reglamento. Už dopingo vartojimo ir antidopingo taisyklių pažeidimus 
sankcijos yra skiriamos remiantis FIFA antidopingo reglamentu, FIFA Drausmės kodeksu 
bei Drausmės kodeksu. 

 

8. Apdovanojimai 

8.1. I lygos pirmenybių Komandai nugalėtojai įteikiama I lygos pirmenybių nugalėtojų taurė.  

8.2. I lygos pirmenybių prizinių vietų̨ Komandoms laimėtojoms įteikiamos taurės, diplomai bei 
po 32 (trisdešimt du) medalius (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios 
vietos – bronzos).  

8.3. Asmeniais prizais apdovanojami: geriausia I lygos pirmenybių vartininkė, geriausia I lygos 
pirmenybių gynėja, geriausia I lygos pirmenybių saugė, geriausia I lygos pirmenybių puolėja, 
rezultatyviausia I lygos pirmenybių Žaidėja; 

8.4. I lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojai yra apdovanojami LMFA nustatyta tvarka. 

 

9. Intelektinės nuosavybės teisės 

9.1. I lygos pirmenybių bet kokios intelektinės nuosavybės teisės ir komercinės teisės priklauso 
LFF. LFF gali šias teises perleisti ar suteikti tretiesiems asmenims.  
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9.2. LFF turi teisę sudaryti sutartis dėl I lygos pirmenybių Rungtynių transliacijų su bet kuriuo 
televizijos kanalu, internetu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. 

9.3. LFF gali suteikti Klubui neišskirtinę jo Komandos namų Rungtynių vaizdo transliacijos 
licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei atitinkamos teisės nėra perduotos tretiesiems 
asmenims. Klubas, kuriam suteikta neišskirtinė jo Komandos namų Rungtynių vaizdo 
transliacijos licencija Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo neatlygintinai pateikti LFF 
arba LFF nurodytam trečiajam asmeniui tiesioginį Rungtynių vaizdo signalą ̨ (jei toks yra) 
ir, iš karto po Rungtynių, vaizdo įrašą ̨.  

9.4. Klubas, norintis gauti jo Komandos namų Rungtynių vaizdo transliacijos licenciją, privalo 
kreiptis į LFF. Gauta licencija įpareigoja Klubą savo Komandos namų Rungtynių vaizdo 
transliaciją vykdyti pagal pateiktus reikalavimus, naudojant I lygos pirmenybių patvirtintą 
logotipą, rungtynių TV grafiką ir kitus privalomus elementus, jeigu tokie yra nustatyti. 

 

II. SKYRIUS. VARŽYBŲ SISTEMA 

 

10. I lygos pirmenybių sistema 

10.1. I lygos pirmenybės vykdomos sistema „pavasaris-ruduo“, keturiais (I, II, III, IV) etapais.  

10.2. I lygos pirmenybių varžybos nuo I etapo vykdomos Pietų-Rytų ir Šiaurės-Vakarų 
regionuose 2 (dviem) ratais (vienos Rungtynės žaidžiamos namuose, vienos – išvykoje): 

10.2.1. I lygos pirmenybių I etape 13 (trylika) dalyvaujančių Komandų žaidžia teritoriniu 
principu: 6 (šešios) Komandos Pietų-Rytų ir 7 (septynios) Komandos Šiaurės-Vakarų 
regiono grupėse. Visos Komandos I etape žaidžia po 2 (dvejas) Rungtynes su kiekviena 
kita to paties regiono Komanda – vienas išvykoje ir vienas namuose; 

10.2.2. Pasibaigus I etapui stipriausios 8 (aštuonios) Komandos tęsia pasirodymą II etape 
dėl 1–8  vietų, o likusios Komandos, išskyrus Šiaurės-Vakarų regione užėmusią 7 (septintą) 
vietą (kuriai atitenka pirmenybių 13 vieta), tęsia pasirodymą II etape dėl 9–12 vietų; 

10.2.3. II, III, IV etapuose žaidžiamos vienerios Rungtynės. Rungtynėms pasibaigus 
lygiosiomis, žaidžiamas pratęsimas – 2 (du) kėliniai po 15 (penkiolika) minučių. Esant 
lygiam rezultatui, mušami 11 (vienuolikos) metrų baudiniai; 

10.2.4. Stipriausios 8 (aštuonios) Komandos II etapo ketvirtfinalyje suskirstomos poromis 
tokia tvarka: 

1 pora: Pietų-Rytų regiono 2 vieta (A2) – Šiaurės-Vakarų regiono 3 vieta (B3). 

2 pora: Šiaurės-Vakarų regiono 1 vieta (B1) – Pietų-Rytų regiono 4 vieta (A4) 

3 pora: Šiaurės-Vakarų regiono 2 vieta (B2) – Pietų-Rytų regiono 3 vieta (A3) 

4 pora: Pietų-Rytų regiono 1 vieta (A1) – Šiaurės-Vakarų regiono 4 vieta (B4) 

 Ketvirtfinalio Rungtynių šeimininkėmis yra: Pietų-Rytų regiono 1 vietą užėmusi Komanda 
(A1), Šiaurės-Vakarų regiono 1 vietą Komanda (B1), Pietų-Rytų regiono 2 vietą užėmusi 
Komanda (A2), Šiaurės-Vakarų regiono 2 vietą užėmusi Komanda (B2); 

 Likusios 4 (keturios) Komandos II etape dėl 9–12 vietų suskirstomos poromis tokia tvarka: 

5 pora: Pietų-Rytų regiono 5 vieta (A5) – Šiaurės-Vakarų regiono 6 vieta (B6). 

6 pora: Šiaurės-Vakarų regiono 5 vieta (B5) – Pietų-Rytų regiono 6 vieta (A6) 
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 Rungtynių šeimininkėmis yra: Pietų-Rytų regiono 5 vietą užėmusi Komanda (A5), Šiaurės-
Vakarų regiono 5 vietą Komanda (B5). 

 5 ir 6 poros laimėtojos pasidalina 9–10 vietomis, o 5 ir 6 poros pralaimėtojos pasidalina 
11–12 vietomis. 

10.2.5. II etapo ketvirtfinalio 1, 2, 3, 4 porų laimėtojos kovoja III etape dėl 1–4 vietų 
pusfinalyje. Jos suskirstomos poromis tokia tvarka: 

7 pora: 1 poros laimėtojos laimėtoja – 2 poros laimėtoja; 

8 pora: 3 poros laimėtojos laimėtoja – 4 poros laimėtoja. 

 Pusfinalio Rungtynių šeimininkėmis yra: ketvirtfinalio 2 poros ir 4 poros laimėtojos; 

10.2.6. II etapo ketvirtfinalio 1, 2, 3, 4 porų pralaimėtojos kovoja III etape dėl 5–8 vietų. Jos 
suskirstomos tokia tvarka: 

9 pora: 1 poros pralaimėtoja – 2 poros pralaimėtoja; 

10 pora: 3 poros pralaimėtoja – 4 poros pralaimėtoja. 

 Rungtynių dėl 5–8 vietų šeimininkėmis yra: ketvirtfinalio 2 poros ir 4 poros pralaimėtojos. 

 10.2.7. Pusfinalio 7 ir 8 porų laimėtojos kovoja IV etape dėl 1–2 vietų didžiajame finale. 
Pusfinalių 7 ir 8 porų pralaimėtojos kovoja IV etape dėl 3–4 vietų mažajame finale. IV 
etapas vyksta aikštėje, kurią paskiria LMFA. 

 10.2.8. III etapo 9 ir 10 porų laimėtojos kovoja IV etape dėl 5–6 vietų. III etapo 9 ir 10 
porų pralaimėtojos kovoja IV etape dėl 7–8 vietų. 

 Rungtynių dėl 5–6 vietų šeimininkė yra 10 poros laimėtoja. Rungtynių dėl 7–8 vietų 
šeimininkė yra 10 poros pralaimėtoja. 

10.3. I lygos pirmenybių Rungtynių tvarkaraštis yra tvirtinamas LMFA Valdybos. 

10.4. Iš vienos Komandos pakvietus į nacionalines moterų rinktines 2 (dvi) ir daugiau Žaidėjų, 
šios Komandos prašymu Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami.  

10.5. Visos nukeltos I lygos pirmenybių I etapo Rungtynės turi būti sužaistos iki II etapo 
pradžios. Visos nukeltos I lygos pirmenybių II–IV etapo nukeltos Rungtynės turi būti 
sužaistos protingu terminu iki artimiausių kitų Rungtynių.  

10.6. Rungtynių data, laikas ir/ar vieta gali būti keičiami tik LMFA sprendimu. LMFA priima 
sprendimą dėl Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo tik tuo atveju, jeigu Klubas 
motyvuotą prašymą dėl atitinkamų Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos  pakeitimo pateikia 
ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatytų atitinkamų Rungtynių 
pradžios.  

10.7. I lygos pirmenybių Rungtynės darbo dienomis gali prasidėti ne anksčiau nei 16:00 val., bet 
ne vėliau nei 20:00 val., o savaitgaliais ne anksčiau nei 12:00 val., bet ne vėliau nei 20:00 
val.; 

10.8. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių 
datos, laiko ir/ar vietos pakeitimai gali būti daromi LMFA sprendimu ir nusilaikant šių 
Nuostatų 10.6 ir 10.7. punktų. Motyvuotame Klubo prašyme turi būti nurodytos 
konkrečios priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Klubų Komandų ir/ar vadovų bei 
trenerių tarpusavio susitarimai nėra laikomi pakankamai motyvuota priežastimi. 

10.9. Už pergalę Rungtynėse skiriami 3 (trys) taškai, už lygiąsias – 1 (vienas) taškas, už 
pralaimėjimą ̨ – 0 (nulis) taškų. 
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10.10. Komandų vietos turnyrinėje lentelėje paskirstomos pagal surinktų taškų skaičių – didesnis 
taškų skaičius lemia aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje. 

10.11. Dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai taškų I lygos pirmenybių I etape, aukštesnę 
vietą turnyrinėje lentelėje (išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus) lemia (eilės tvarka):  

10.11.1. tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių 
skaičius, didesnis pergalių skaičius;  

10.11.2. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 

10.11.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

10.11.4. didesnis pergalių skaičius; 

10.11.5. pagal mažesnę geltonų (1 taškas) ir raudonų (4 taškai) kortelių surinktą sumą; 

10.11.6. burtai.  
10.12. I lygos pirmenybių Komanda nugalėtoja įgyja teisę kitą sezoną žaisti A lygos 

čempionate. Jei I lygos pirmenybių Komanda nugalėtoja atsisako kitą sezoną žaisti A lygos 
čempionate, ši teisė atitenka I lygos pirmenybėse antrą vietą užėmusiai komandai ir taip 
toliau. Klubo Dublerinės Komandos neįgyja teisės žaisti A lygos čempionate, nepaisant I 
lygos pirmenybėse užimtos vietos. Galutinį sprendimą dėl Komandų perėjimo principo ir 
Komandų skaičiaus 2023 m. I lygos  pirmenybėse ir A lygos čempionate priima LMFA 
Valdyba. 

10.13. Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš I lygos pirmenybių čempionato I etapo nesužaidus 
pusės (50%) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra 
anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Komandai, pasitraukusiai ar 
pašalintai iš I lygos pirmenybių sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) Rungtynių I etape, jos 
pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 
0:3. Pasitraukusių ar pašalintų Komandų Žaidėjams ir Oficialiems asmenims drausminės 
nuobaudos išlieka galioti, nebent LMFA Drausmės Komitetas priima kitokį sprendimą ̨. 
 

 

 

11. Specialiosios taisyklės 

11.1. Klubas apie išvykimą į užsienį dalyvauti turnyruose arba treniruočių – mokomosiose 
stovyklose, privalo pranešti LMFA ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki išvykimo. 

11.2. Klubas, organizuojantis turnyrą Lietuvoje, tarptautines draugiškas Rungtynes, privalo gauti 
LMFA sutikimą. 

 

III. SKYRIUS. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA  

 

12. Žaidėjų registracija I lygos pirmenybėms 

12.1. Žaidėjos, dalyvaujančios I lygos pirmenybėse turi būti registruotos vadovaujantis LFF 
žaidėjų statuso reglamentu. Registruotoms Žaidėjoms yra suteikiama žaidėjos licencija 
vienam Sezonui.  

12.2. Oficialus I lygos pirmenybių Žaidėjų registras yra vedamas COMET sistemoje.  
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12.3. I lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai pildo I lygos pirmenybių Žaidėjų paraiškas 
COMET sistemoje, o likus ne mažiau nei 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki pirmųjų 
I lygos pirmenybių rungtynių galutinį paraiškos variantą teikia LMFA. Galutinis paraiškos 
variantas, atspausdintas iš COMET sistemos, turi būti pasirašytas Klubo vadovo. Klubo 
vadovas, tvirtindamas paraišką užtikrina, jpg visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo 
tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, kad 
varžybų organizatoriai nuotraukas ar video turinį naudotų Varžybų populiarinimo tikslais. 

12.4. I lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už žaidėjų sveikatos 
patikrą ir šių Žaidėjų tinkamumą dalyvauti I lygos pirmenybėse. Žaidėjai, neturinčiai 
galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, I lygos pirmenybėse dalyvauti griežtai 
draudžiama. 

12.5. Žaidėjos gali būti registruojamos Klubuose, dalyvaujančiuose I lygos pirmenybėse tik 
dviejų Registracijos laikotarpių metu. 

12.6. I lygos pirmenybių Registracijos laikotarpiai: kovo 1 d. – balandžio 11 d. (imtinai) ir 
rugpjūčio 1 d. – rugpjūčio 31 d. (imtinai).  

12.7. Nepilnametė žaidėja gali būti registruota pasibaigus Registracijos laikotarpiui:  

12.7.1. jeigu Nepilnametė žaidėja ne dėl futbolo priežasčių keičia gyvenamąją vietą, 
pervažiuojant iš vienos gyvenamosios vietos į kitą, tačiau šis punktas netaikomas 
jeigu Žaidėja keičią gyvenamąją vietą tame pačiame mieste; 

12.7.2. jeigu Nepilnametė žaidėja einamajame Sezone nebuvo registruotas jokiame Klube 
(pirmoji registracija); 

12.7.3. jeigu Nepilnametė žaidėja einamajame Sezone buvo registruotas Klube, tačiau 
neturi licencijos arba turi išduotą varžybų dalyvio licenciją, tačiau nesužaidė nei 
vienų Oficialių rungtynių. 

12.8. I lygos pirmenybėse dalyvaujančioje Komandoje registruojama ne daugiau kaip 25 
(dvidešimt penkios) Žaidėjos. Komandoje gali būti registruojama ne daugiau kaip 20% 
(dvidešimt procentų) Žaidėjų laikinai perkeltų (išnuomotų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno 
Klubo laikinai perkelti (išnuomoti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) Žaidėjai. 

12.9. Iš I lygos pirmenybėse dalyvaujančios Komandos už bet kurią Klubo Komandą, 
dalyvaujančią 2022 m. A lygos čempionate tinkamumo pagrindu gali žaisti ne 
daugiau 3 (trijų) I lygos pirmenybėse registruotų žaidėjų, gimusių nuo 2003 01 01 
iki 2008 12 31. Tinkamumo kriterijus vienam sezonui suteikiamas kai yra 
įvykdomos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

12.9.1.1. turi būti pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 2022 m. sezone A lygos 
čempionate ir I lygos pirmenybėse dalyvaujančių Klubų; 

12.9.1.2. A lygos čempionate dalyvaujantis Klubas turi pateikti prašymą LMFA 
suteikti žaidėjai tinkamumo kriterijų iki 2022 m. sezono pabaigos; 

12.9.1.3. gauti tinkamumo kriterijaus patvirtinimą COMET sistemoje. Kriterijus 
tvirtinamas tik numatytais žaidėjų registracijos laikotarpiais ir turint patvirtintą 
2022 m. I lygos pirmenybėse dalyvaujančios Komandos paraišką. 

 

13. Dublerinės komandos ir kitos Klubų komandos 

13.1. A lygos čempionate dalyvaujančių Klubų Dublerinės komandos, jeigu tokios yra, privalo 
dalyvauti I lygos pirmenybėse. 
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13.2. I lygos pirmenybėse dalyvaujančių Klubų Dublerinės komandos pavadinimas privalo būti 
sudarytas iš Pagrindinės komandos pavadinimo su žymeniu „B“.  

 

IV. SKYRIUS. RUNGTYNIŲ VYKDYMAS 

 

14. Pagrindinės Klubo pareigos 

14.1. Klubas turi užtikrinti sklandų „namų“ Rungtynių vykdymą.  

14.2. Klubas, kurio Komanda yra aikštės „šeimininkė“, privalo užtikrinti: 

14.2.1. IFAB reikalavimus atitinkančią aikštę, kurios išmatavimai būtų: ilgis 100–105 m., 
plotis – 64–68 m.). Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia žole arba dirbtine 
danga. Esant neatitikimams dėl aikštės reikalavimų galutinį sprendimą dėl aikštės 
tinkamumo priima LMFA; 

14.2.2. Bent 2 (du) IFAB reikalavimus atitinkančius vartus su tinklais; 

14.2.3. persirengimo patalpas Komandoms („namų“ ir „svečių“), kuriose būtų dušai ir 
šiltas vanduo; 

14.2.4. Bent 14 sėdimų vietų atsarginių žaidėjų suolus („namų“ ir „svečių“ komandoms), 
rekomenduojama - dengtus; 

14.2.5. persirengimo patalpą teisėjams, kurioje būtų bent vienas dušas ir šiltas vanduo; 

14.2.6. Budintį medicinos darbuotoją, kuris yra privalomas visų Rungtynių metu; 

14.2.7. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu,  

14.2.8. stadione esantį ir veikiantį kompiuterį, spausdintuvą, interneto ryšį bei kitas 
reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų 
spausdinimui; stadione Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos 
Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Komandų atstovams, LFF ir LMFA 
administracijos darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei atsispausdinti joje 
esančius duomenis. 

14.2.9. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, LMFA Valdybos nariams, 
apskričių futbolo federacijų prezidentams, LFTA teisėjams ir Rungtynių 
inspektoriams, LFF Futbolo vystymo departamento bei LMFA darbuotojams 
(pateikus darbuotojo pažymėjimą); 

14.2.10. jog visų Rungtynių metu stadione būtų iškelta valstybinė vėliava; 

14.2.11. jog stadione būtų garantuotas pastovus elektros tiekimas, o gedimo atveju būtų 
įjungtas avarinis elektros tiekimas (jei toks yra). 

 

15. Bendrieji Rungtynių vykdymo klausimai 

15.1. Rungtynėse žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. 

15.2. Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 7 (septynias) Žaidėjas. Atgaliniai 
keitimai negalimi. 

15.3. Rungtynėse privaloma žaisti naudojant FIFA aprobuotus kamuolius: 
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15.3.1. 1 kamuolys aikštėje; 

15.3.2. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 1 kamuolį už šoninių aikštės 
linijų (2 kamuoliai). 

15.4. Klubui, kurio Komanda yra „šeimininkė“, rekomenduojama užtikrinti ne mažiau kaip 4 
(keturių) asmenų, paduodančių kamuolius, buvimą stadione Rungtynių metu. Šie asmenys 
turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų 
aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą. 

15.5. Komandai laiku neatvykus į Rungtynes (vėluojant), Komandos laukiama 45 (keturiasdešimt 
penkias) minutes nuo tvarkaraštyje numatytos Rungtynių pradžios. Iškilus nenumatytiems 
atvejams, Rungtynių inspektorius (jam nesant – Rungtynių teisėjas) su LMFA leidimu, gali 
pratęsti vėluojančios Komandos laukimo (atvykimo) laiką. 

15.6. Rungtynių aikštės teisėjas prieš Rungtynes privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų 
aprangos pavyzdį – po vienus abiejų Komandų Žaidėjų marškinėlius, kelnaites, getras, o 
taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą. Teisėjui pareikalavus, aprangą į 
rezervinę keičia „svečių“ Komanda. 

15.7. Ant Žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti Žaidėjos numeris.  

15.8. Žaidėjų marškinėlių numeriai privalo atitikti Rungtynių protokole patvirtintą numerį. Tuo 
pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali žaisti tik 1 (viena) Komandos žaidėja. Žaidėjų 
numerius, atirinkančius jų dėvimų marškinėlių numerius, prieš kiekvienas Rungtynes 
COMET sistemoje patvirtina įgaliotas Komandos atstovas.  

15.9. Jei Rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės, likęs Rungtynių 
laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, 
drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda išnaudoja keitimų limitą, 
keitimai nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos 
į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LMFA. Šis sprendimas yra 
galutinis.  

15.10. Kilus įtarimų, jog Rungtynėmis gali būti manipuliuojama, LFF Sąžiningo žaidimo 
pareigūno reikalavimu Rungtynių aikštės teisėjas privalo nevykdyti Rungtynių ar atidėti jų 
pradžią, jeigu Rungtynės dar nėra prasidėjusios, arba laikinai ar visiškai Rungtynių vykdymą 
nutraukti, jeigu Rungtynės yra prasidėjusios. Tuo atveju, jeigu Rungtynės yra nevykdomos 
arba visiškai nutraukiamos, LMFA Drausmės komitetas priima sprendimą dėl jų baigties.  

15.11. Žaidėjos po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti ranką priešininkėms ir 
Rungtynių teisėjams, jei tai neprieštarauja COVID-19 protokolui.  

15.12. Techninėje zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiais elektroniniais įrenginiais, 
jeigu dėl jų naudojimo nėra gautas išankstinis Rungtynių teisėjo sutikimas, išskyrus Žaidimo 
taisyklėse leidžiamus elektroninius prietaisus žaidėjo pasirodymo analizei ir sekimui, o taip 
pat komunikacijos priemones skirtas saugumo užtikrinimui. 

15.13. Atsarginės Žaidėjos darydamos apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius  
ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų aprangų.  

 

16. Rungtynių dalyviai ir Rungtynių protokolas 

16.1. Rungtynių dalyvių registracija yra vykdoma COMET sistemoje užpildant Rungtynių 
protokolą. 
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16.2. Rungtynių dalyvių registracija turi būti baigta likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) minučių 
iki Rungtynių pradžios. Tik Rungtynėms registruotos Žaidėjos gali dalyvauti Rungtynėse. 

16.3. Rungtynėms Komandoje gali būti registruojami ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Žaidėjų. 

16.4.  Iš Klubo Jaunimo komandos Klubo Pagrindinėje komandoje, dalyvaujančioje I lygos 
pirmenybėse,  Rungtynėms gali būti registruojamos ne daugiau kaip 7 (septynios) Žaidėjos, 
gimusios nuo 2004 01 01 iki 2008 12 31.  

16.5. Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje visą laiką turi žaisti bent 8 (aštuonios)  
Lietuvos Respublikos pilietės: 

16.5.1. Žaidėjų keitimo atveju, turi būti užtikrinama, kad po keitimo aikštėje Komandos 
sudėtyje žaistų bent 8 (aštuonios) Lietuvos Respublikos pilietės; 

16.5.2. jeigu Žaidėja – Lietuvos Respublikos pilietė yra pašalinamas iš aikštės (antra 
geltona kortelė ar raudona kortelė), aikštėje gali likti atitinkamai mažiau Žaidėjų – 
Lietuvos Respublikos piliečių; 

16.5.3. jeigu Žaidėja – Lietuvos Respublikos pilietė dėl traumos nebegali tęsti Rungtynių 
ir Komanda yra išnaudojusi visus keitimus (t. y. nebegali atlikti daugiau keitimų), 
aikštėje gali likti atitinkamai mažiau Žaidėjų – Lietuvos Respublikos piliečių; 

16.5.4. jeigu vartininkė – Lietuvos Respublikos pilietė Rungtynių metu gauna traumą ir 
dėl to yra keičiama, ją galima keisti į kitą vartininkę nepriklausomai nuo 
pastarosios pilietybės, net jeigu dėl to aikštėje žaidžiančių Lietuvos Respublikos 
piliečių skaičius būtų mažesnis už reikalaujamą minimalų skaičių. 

16.6. Draudžiama registruoti Rungtynėms ir įrašyti į Rungtynių protokolą Žaidėją, neturinčią 
teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruota I lygos pirmenybėms, neregistruota 
Rungtynėms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas LFF ar LMFA 
taisykles, turi drausminių nuobaudų, suspendavimas, diskvalifikacija ar pan.).  

16.7. Rungtynių teisėjas gali pareikalauti pateikti abiejų Komandų Žaidėjų registruotų 
Rungtynėms elektronines arba spausdintas licencijas.  

16.8. Rungtynėms neprasidėjus abiejų Komandų užpildytas ir abiejų Komandų patvirtintas 
Rungtynių protokolas COMET sistemoje (Rungtynėms registruotos Žaidėjos) gali būti 
keičiamas tik laikantis šių reikalavimų:  

16.8.1. jei dėl kokios nors priežasties kuri nors iš startinės sudėties (11) Rungtynėms 
registruotų Žaidėjų negali pradėti Rungtynių, ją gali keisti bet kuri iš Rungtynėms 
registruotų atsarginių Žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių Žaidėjų 
skaičių. Nepaisant to, Rungtynių metu vis tiek leidžiami penki Žaidėjų keitimai;  

16.8.2. jei dėl kokios nors priežasties kuri nors iš Rungtynėms registruotų atsarginių 
Žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, dėl to atitinkamai sumažėja 
atsarginių Žaidėjų skaičius;  

16.8.3. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruota vartininkė negali išeiti į 
aikštę, Rungtynėms gali būti registruojama kita vartininkė, kuri iš pradžių nebuvo 
registruota Rungtynėms.  

16.9. Rungtynėms registruotos atsarginės Komandos Žaidėjos ir 6 (šeši) Oficialūs asmenys, kurie 
visi yra įtraukti į Rungtynių protokolą privalo sėdėti ant atsarginių suolelio.  

16.10. Komanda gali įtraukti į Rungtynių protokolą iki 3 (trijų) papildomų Oficialių asmenų. 
Tokiu atveju šiems asmenims turi būti pastatytos papildomos kėdės ne mažiau kaip 5 
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(penki) metrai nuo atsarginio suolelio, į pusę toliau nuo techninės zonos ir tolyn nuo aikštės 
vidurio.  

16.11. Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kt.) turi būti suvedama į COMET sistemą 
užpildant Rungtynių protokolą. 

 

V. SKYRIUS. TEISĖJAVIMAS  

 

17. Teisėjų skyrimo tvarka 

17.1. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFF teisėjų komitetas.  

17.2. I lygos pirmenybėse gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas 
licencijas.  

17.3. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, taip pat gali būti paskirti ir 
2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas 
Rungtynių delegatas.  

17.4. Jei vienas iš Rungtynės teisėjauti paskirtų teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl traumos, 
ligos ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis ne žemesnę LFTA kvalifikaciją.  

 

 

VI. SKYRIUS. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS  

  

18. Drausminės taisyklės 

18.1. Drausminės taisyklės yra nustatytos Drausmės kodekse.  

 

VII. SKYRIUS. ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 

 

19. Žiniasklaida ir rinkodara 

19.1.  Esant poreikiui, „namuose“ rungtyniaujantis Klubas ne vėliau kaip 10 (dešimt) minučių 
po Rungtynių pabaigos organizuoja spaudos konferenciją. Abiem Rungtynėse 
dalyvavusioms Komandoms spaudos konferencijoje ir/ar interviu po Rungtynių privalo 
atstovauti Komandos vyr. treneris ir viena Rungtynėse dalyvavusi Žaidėja, nebent 
organizatoriai priimtų kitokį sprendimą. 

19.2. Visose Rungtynėse LFF turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 6 (šešis) aplink 
aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų (jeigu yra tokia galimybė). 4 (keturi) iš šių 
stendų privalo būti už šoninės aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras, o 2 (du) stendai 
už galinės vartų linijos. 

19.3. Žiniasklaidos atstovai turi teisę patekti į Rungtynes su darbo pažymėjimais arba pagal 
„namuose“ rungtyniaujančio Klubo akreditacijas, jei tokios atskirai išduodamos. 
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19.4. Klubo atstovas spaudai teikia informaciją apie Rungtynėse dalyvaujančių Komandų sudėtis 
bei Rungtynių eigą LFF nurodytomis priemonėmis. I lygos pirmenybėse dalyvaujantys 
Klubai LFF prašymu suteikia LFF visą reikalingą pagalbą ir bendradarbiauja su LFF 
įgyvendinant LFF įsipareigojimus tretiesiems asmenims, susijusius su I lygos pirmenybių 
organizavimu. Klubui pažeidus šią pareigą, Klubas kompensuoja dėl to LFF patirtas 
išlaidas ir nuostolius.  

19.5. Komanda – aikštės „šeimininkė“ privalo neatlygintinai suteikti bent vienam paskirtam 
internetinės TV arba TV atstovui žiniasklaidos atstovo akreditaciją ir sudaryti darbo 
sąlygas, įskaitant prieigą prie interneto, stadione esančiose žiniasklaidos darbo vietose.  

19.6. Komanda – aikštės „šeimininkė“ privalo užtikrinti, kad į stadioną nebūtų įleisti, o įleidus, 
iš jo nedelsiant pašalinti, bet kokie asmenys, kurie į elektronines sistemas/prietaisus, realiu 
laiku suvedinėja bet kokią informaciją apie stadione vykstančias Rungtynes (sportinę 
informaciją) tikslu tiesiogiai ar netiesiogiai skelbti, pateikti ir/ar perduoti tretiesiems 
asmenims apie Rungtynių įvykius realiu laiku, nebent tokia veikla užsiima LFF vardu 
veikiantys asmenys LFF poreikių tenkinimo tikslais. 

19.7. I lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai turi teisę realiu laiku į elektronines 
sistemas/prietaisus, suvedinėti informaciją apie šiose varžybose vykstančias Rungtynes 
(sportinę informaciją) ir ją skelbti, pateikti ir/ar perduoti tik nekomerciniais tikslais ir tik 
savo poreikių tenkinimui.  

19.8. LFF turi teisę nustatyti Klubams, dalyvaujantiems I lygos pirmenybėse, privalomus 
nurodymus ir reikalavimus dėl akreditacijų išdavimo į šių Klubų Rungtynes. Klubui tokie 
nurodymai ir reikalavimai tampa privalomi ir vykdytini nuo jų pranešimo atitinkamam 
Klubui momento.  

 

VIII. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Baigiamosios nuostatos 

20.1. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LMFA Valdyba, kurios sprendimai yra 
galutiniai. 

20.2. Siekiant užtikrinti šių Nuostatų vientisumą ̨ ir atskirų struktūrinių dalių suderinamumą ̨, 
taikant jo normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šių Nuostatų sistemą bei struktūrą.  

20.3. Aiškinant šių Nuostatų nuostatas, atsižvelgiama į Žaidėjų statuso ir perėjimo reglamentą ir 
Drausmės kodeksą.  

 

 

Šie Nuostatai yra patvirtinti LFF Vykdomojo komiteto 2022 m. balandžio 14 d. sprendimu.  

Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 14 d.  

 

LFF Prezidentas: Tomas Danilevičius  

 

LFF Generalinis sekretorius: Edgaras Stankevičius  
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