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ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2018-2019 MOKSLO 

METŲ ŽAIDYNIŲ FUTBOLO 5 X 5 VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS, VIETA 

1. Varžybos (mergaičių) vykdomos 2018 m. lapkričio 20 d. Šilalės sporto mokyklos salėje 

(Žalioji g. 7A, Kvėdarna, Šilalės r.). 

2. Varžybos (berniukų) vykdomos 2018 m. lapkričio 22 d. Šilalės sporto mokyklos salėje 

(Žalioji g. 7A, Kvėdarna, Šilalės r.). 

3. Varžybų pradžia 9.30 val. 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ DALYVIAI 

4. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų berniukų ir mergaičių komandos.  

5. Dalyvių amžius: mergaitės - 2004 m. gim. ir jaunesnės, berniukai – 2005 m. gim. ir 

jaunesni.  

6. Komandos sudėtis: 10 žaidėjų ir 1 mokytojas (vadovas). 

7. Varžybose dalyvaujančios mokyklos: 

7.1. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija (berniukai); 

7.2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (mergaitės, berniukai); 

7.3. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (mergaitės, berniukai); 

7.4. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (mergaitė, berniukai);  

7.5. Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (mergaitės, berniukai). 
 

III SKYRIUS 

 TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 

8. Varžybos vykdomos pagal mažojo futbolo taisykles su kai kuriais pakeitimais. 

Pagrindinės nuostatos: 

8.1. rungtyniaujama su salės futbolo kamuoliu. Rungtynių trukmė: du kėliniai po 15 min. 

su 5 min. pertrauka.  

8.2. Aikštėje komandą sudaro 5 žaidėjai, vienas iš jų yra vartininkas.  

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

8.4. Išriedėjus kamuoliui už vartų linijos, vartininkas kamuolį įveda ranka. Kamuolys turi 

kontaktuoti su kuo nors (žaidėjais, siena arba salės grindimis) iki vidurio linijos. Prasižengus šiai 

taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į prasižengusios komandos vartus. Žaidimo 

metu, vartininkas pagavęs kamuolį per vidurio liniją gali spirti koja ir mesti ranka.  

8.5. Pradedant žaidimą rungtynių pradžioje ar po įmušto įvarčio, kamuolys įžaidžiamas, 

t.y. paridenamas į priekį. Tiesioginiai smūgiai į vartus negalimi. Prasižengus šiai taisyklei, 

skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į prasižengusios komandos vartus. 

8.6. Atliekant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos 

priešininkų komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 5 m nuo kamuolio. 

8.7. Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas 

baudos aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą skiriamas 7 m 

(mergaitėms), 9 m (berniukams) baudinys. 

8.8. Kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda ties ta vieta iš 

už šoninės linijos. 

8.9. Įžaidžiant kampinius, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali stovėti. 
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8.10. Įžaidžiant laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjams 

draudžiama stovėti. 

8.11. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos, keičiant jį kitu žaidėju. 

8.12. Už komandos neatvykimą į varžybas ar reikiamų dokumentų nepateikimą 

prasižengusiai komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:10. 
 

IV SKYRIUS 

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 
 

9. Varžybos vykdomos vieno rato sistema (Esant dideliam komandų skaičiui varžybų 

sistema gali būti keičiama). 

10. Varžybų nugalėtojas nustatomas: 

10.1. Pagal didžiausią surinktų taškų skaičių. 

10.2. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, vieta nustatoma pagal 

geresnius tarpusavio susitikimų rodiklius: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių 

skaičius. 

10.3. Esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal bendrą geresnį įvarčių skirtumą visuose 

susitikimuose. 

10.4. Esant lygiems šiems rodikliams – pagal didesnį pergalių skaičių visuose 

susitikimuose. 

10.5. Esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose 

susitikimuose. 

10.6. Esant lygiems minėtiems rodikliams – burtų tvarka.   

10.7. Atkrintamosiose varžybose pasibaigus rungtynių laikui ir esant lygiam rezultatui 

mušami 7 m baudiniai (po penkis). Esant vėl lygiam rezultatui, komandos muša po 1 baudinį iki 

išaiškės nugalėtojas. 

11. Komandos, užėmusios I arba II vietas (jei tai yra kaimo vietovės mokykla) patenka į 

Lietuvos mokyklų žaidynių zonines varžybas, kurios vyks: mergaičių - 2018 m. lapkričio 

30/gruodžio 1/2 d., Klaipėdos FM tel. 846383547, kaimo vietovių mokyklų 2019 m. sausio 

18/19/20 d. Šilalės r.  

               Berniukų zoninės varžybos vyks  2018 m. gruodžio 7/8/9 d. Šilalės r., kaimo vietovių 

mokyklų 2019 m. sausio 11/12/13 d. Šilalės r.                 
  

V SKYRIUS 

 PARAIŠKOS 
 

12. Į varžybas atvykdamos komandos vyr. teisėjui pateikia mokyklos direktoriaus 

patvirtintą ir sveikatos specialisto vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir vadovo (mokytojo) vardas, pavardė. Kartu 

pateikiami mokinių pažymėjimai su nuotraukomis. 
 

VI SKYRIUS 

 PASTABOS 
 

13. Varžybas organizuojanti mokykla, ne vėliau kaip savaitę iki varžybų, pateikia 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui tvirtinti teisėjų kolegiją. 

14. Mokyklos, kurių sporto salėse bus vykdomos varžybos, priima atvykstančias 

komandas, rūpinasi sporto sale, varžyboms reikalingu inventoriumi ir t.t.  

15. Už dalyvavimą Šilalės rajono mokyklų žaidynėse mokykloms skiriami taškai: 

15.1. už dalyvavimą varžybose skiriama 10 taškų; 

15.2. laimėjus I-ąją vietą skiriama 3 taškai, laimėjus II-ąją vietą skiriami 2 taškai, laimėjus 

III-ąją vietą skiriamas 1 taškas. 

15. 3. užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas –10 taškų. 
 

__________________________ 


