
VŠĮ FUTBOLO KLUBAS „ŽALGIRIS“ 

2022 m. rugsėjo 28 d. 

FK „ŽALGIRIS“ NAKTINIO FUTBOLO TURNYRO NUOSTATAI 
2022 m. sezonas  

FK  „Žalgiris” naktinio futbolo turnyras (toliau - Turnyras) - tai Vilniaus miesto futbolo mėgėjų 
šventė, skirta futbolo mėgėjams praleisti laiką kartu, skatinti fizinį aktyvumą bei pasivaržyti 
tarpusavyje. 

I. Organizacija, partneris 

1. Turnyrą organizuoja VšĮ Futbolo klubas „Žalgiris” (FK „Žalgiris”). 
2. Turnyro partneris - Vilniaus miesto savivaldybė. VšĮ Futbolo klubo Žalgiris projektas  

„Futbolo klubo „Žalgiris” aukštų sporto rezultatų ir bendruomenės puoselėjimas, 
išsaugant tradicijas ir vertybes“ projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto 
savivaldybės aukšto meistriškumo projektų fondo lėšomis; 

II. Vykdymas, terminai, vieta. 

Turnyrui komandos turi registruotis iš anksto. Varžybos vykdomos per vieną dieną. 

1. Komandų ir žaidėjų registracija – nuo 2022 m. spalio 3 d. iki spalio 19 d. imtinai; 
2. Turnyras numatomas 2022 m. spalio 21 d. Nuo 21:30 val. iki spalio 22 d. 2-3 val. 

nakties; 
3. Turnyrą numatoma surengti Vilniaus „Sportima“ manieže (Ąžuolyno g. 5, Vilnius). 

III. Dalyvių registracija 

1. Dalyvavimas turnyre nemokamas. Dalyviai patys pasirūpina registracija, atvykimu į 
renginio vieta, sportine apranga. 

2. Komandų registracija vyksta internetu, FK „Žalgiris” oficialioje svetainėje skiltyje 
„Renginiai – Naktinis futbolas“ adresu: www.fkzalgiris.lt/naktinisfutbolas formoje 
nurodyta tvarka iki 2022 m. spalio 19 d. imtinai; 

3. Komandos sudarymo taisyklės: 
3.1. Komandoje gali būti registruojama nuo 7 iki 15 žaidėjų; 
3.2. Vienas žaidėjas(-a) gali būti registruojamas, žaisti tik vienoje komandoje; 
3.3. Komandą gali sudaryti ir vyrai, ir moterys. 
3.4. Dalyvių amžius privalo būti ne mažesnis nei 18 metai. 
3.5. Turnyre negali dalyvauti profesionalūs arba pusiau profesionalūs žaidėjai: 2022 m. 

Lietuvos futbolo A lygos, I lygos, vyrų klubams/komandoms atstovaujantys(-ę) 
žaidėjai, taip pat žaidėjai turintys profesionalo kontraktus užsienio klubuose. 

3.6. Vienoje komandoje gali būti ne daugiau 3 II lygos klubams/komandoms 
atstovaujančių žaidėjų. 

3.7. Išimtis dėl aukščiau minėtų taisyklių žaidėjų registracijai gali būti taikoma tik 
įrodant, jog dabartinis žaidėjo faktinis statusas pasikeitęs (t.y. jis pakankamai ilgą 
laikotarpį nebeatstovauja klubui ar komandai). Galutinį sprendimą dėl žaidėjo 
statuso ir leidimo dalyvauti turnyre priima varžybų organizatoriai. 

4. Reikalingi dokumentai ir/ar sutikimai: 
4.1. Komandos atstovas registruojantis patvirtina, jog jis ir kiti komandos žaidėjai 

prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę renginio metu, t.y. prieš renginį neturi 
sveikatos problemų, dėl kurių dalyviui(-iams) būtų negalima ar rizikinga sportuoti, 
ar jo(-ų) dalyvavimas renginyje galėtų sukelti pavojų kitiems dalyviams (pvz. turint 
kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių). 

http://www.fkzalgiris.lt/naktinisfutbolas
http://www.fkzalgiris.lt/naktinisfutbolas


4.2. Komandos atstovas užtikrina, jog visi Turnyre dalyvaujantys žaidėjai projekto 
metu sutinka būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog projekto 
organizatoriai nuotraukas ir/ar vaizdo medžiagą naudotų Turnyro 
rinkodaros/populiarinimo tikslais. 

5. Atsisakymo dalyvauti tvarka: 
Komanda, negalinti dalyvauti renginyje, kuriame užsiregistravo, dėl nenumatytų 
aplinkybių privalo apie nedalyvavimą tai pranešti organizatoriams el. paštu ne vėliau 
kaip likus 24 val. iki renginio pradžios. Nepranešusi ir neatvykusi komanda gali būti 
neregistruojama kitiems FK „Žalgiris” renginiams. 

6. Užsiregistravę dalyviai renginio metu privalo laikytis šių nuostatų reikalavimų, 
sąžiningo žaidimo principų (žr. VII dalyje), gerbti kitus dalyvius, organizatorius. 

IV. Turnyro vykdymo sistema, etapai 

1. Turnyras vykdomas dviem etapais, mišria varžybų sistema.  
2. Rungtynių tvarkaraštis sudaromas burtų keliu ar kitu organizatorių parinktu būdu. 
3. I etapo Turnyro varžybos vyksta grupės varžybų sistema pagal organizatorių sudarytą 

tvarkaraštį. Varžybų sistema, etapų skaičius ir taisyklės gali keistis priklausomai nuo 
užsiregistravusių komandų skaičiaus. 

4. II etapo Turnyro varžybos vyksta vieno minuso varžybų sistema. Laimėjusi komanda 
keliauja toliau, pralaimėjusi komanda savo pasirodymą Turnyre baigia. 

5. Turnyre dalyvauja ne daugiau kaip 16 komandų: 
5.1. I etapo grupių I ir II vietų nugalėtojai patenka į II etapą (iki 8 komandų). 
5.2. II etapo nugalėtojai patenka į pusfinalio etapą (iki 4 komandų). 
5.3. Pusfinalio nugalėtojai patenka į finalą, pralaimėjusios komandos žaidžia mažajame 

finale. 
5.4. Finalo rungtynes laimėjusi komanda tampa 2022 m. FK „Žalgiris” Naktinio futbolo 

turnyro nugalėtoja. 
6. Rungtynės vykdomos pagal šių nuostatų VI dalyje nustatytas žaidimo taisykles. 
7. Rungtynių laimėtojai gauna 3 taškus, lygiųjų atveju – abi komandos gauna po 1 tašką, o 

pralaimėjimo atveju – 0 taškų. 
8.  Jei grupėje dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, aukštesnę vietą grupėje / 

turnyre lemia ši kriterijai: 
8.1. Tarpusavio rungtynių rezultatai 
8.2. Įmuštų/praleistų įvarčių skirtumas; 
8.3. Įmuštų įvarčių skaičius; 
8.4. Pergalių skaičius; 
8.5. Burtai (jei visi minėti kriterijai lygūs). 

V. Rungtynių taisyklės 

1. Turnyro rungtynėse žaidžiama 7 prieš 7: 6 aikštės žaidėjai plius vartininkas; 

2. Rungtynės žaidžiamos per ketvirtį futbolo aikštės, vartai 5 m x 2 m. 

3. Rungtynių trukmė – 20 minučių (2 kėliniai po 10 min., su 5 min. pertrauka). Trukmė gali 
keistis priklausomai nuo rungtynių skaičiaus. 

4. Turnyre žaidžiama pagal tarptautines FIFA futbolo taisykles su korekcijomis pagal 
mažojo futbolo principus: 

4.1. Nuošalės nefiksuojamos. 
4.2. Keitimai neribojami; 
4.3. Kamuoliui palikus aikštę atgal jis įvedamas kojomis iš užribio ar kampinio. 



4.4. Žaidėjui gavus geltoną kortelę jo atstovaujama  komanda 3 minutes žaidžia vienu 
žaidėju mažiau. Po 3 minučių į aikštę gali įeiti kitas žaidėjas. Gavusi raudoną kortelę 
komanda žaidžia mažumoje visą likusį rungtynių laiką. 

5. Raudoną kortelę gavęs žaidėjas automatiškai praleidžia kitas jo komandos rungtynes. Dėl 
nesportinio elgesio varžybų teisėjo/organizatorių sprendimu žaidėjui gali būti skiriama ir 
didesnė diskvalifikacija. 

VI. Ginčai ir protestai 

1. Kilus ginčui(-ams) tarp komandų ar nenumatytiems atvejams galutinį sprendimą 
priima varžybų organizatorius. 

2. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo nedelsiant informuoti renginio 
organizatorių atstovą apie teikiamą protestą ir pateikti protestą rašytine forma. 

3. Protestai dėl teisėjo sprendimų, susijusių su žaidimo epizodais rungtynėse, nėra 
priimami. 

VII. Sąžiningas žaidimas 

1. Turnyras rengiamas pagal olimpinę filosofiją (svarbiausia dalyvauti) ir vadovaujantis 
sąžiningo žaidimo (Fair Play) principais ir vertybėmis. Dalyvaujantys renginyje sutinka 
šių principų ir vertybių laikytis. 

2. Šiurkščiai pažeidžiantys sąžiningo žaidimo principus ir vertybes dalyviai ir/ar 
komandos teisėjų ir/ar organizatorių sprendimu gali būti pašalinami iš esamų 
rungtynių ir/ar tolimesnių varžybų, gali būti įskaitomi pralaimėjimai rungtyse / 
rungtynėse ar pritaikytos kitos sankcijos. 

3. Pagrindinės Sąžiningo žaidimo (Fair Play) vertybės pagal Tarptautinį Fair Play 
Komitetą: 

• Teisinga konkurencija 

• Pagarba (varžovams, kitiems dalyviams, teisėjams, organizatoriams) 

• Draugystė 

• Komandinė dvasia 

• Lygybė 

• Sąžiningumas 

• Solidarumas 

• Tolerancija 

•  Rūpestis kitais 

VIII. Apdovanojimai 

1. Kiekviena komanda, dalyvaujanti Turnyre, gauna dovanų komandos krepšelį; 

2. Komandos prizininkės (1-3 vieta) gauna bilietus į „Žalgirio“ UEFA Europos Konferencijų 
lygos rungtynes bei FK „Žalgiris“ partnerių prizus; 

3. Turnyro nugalėtoja komanda laimi 1000 eur. vertės čekį išleisti Vilniaus bare. 

IX. Kita 

1. Organizatoriai pasilieka teisę esant reikalui prieš Turnyrą keisti ar papildyti šiuos 
nuostatus. 

2. Nuostatuose nenumatytais atvejais vadovaujamasi sąžiningumo, protingumo ir 
teisingumo principais. 

http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play-
http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play-
http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play-

