
PATVIRTINTA 

Jurbarko sporto centro direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.VĮ-125 

 

 

MAŽOJO FUTBOLO 7X7 TURNYRO ROMUALDUI MARCINKUI 

ATMINTI NUOSTATAI 

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

Pagerbti Romualdo Marcinkaus, karo lakūno, futbolo žaidėjo ir trenerio atminimą. 

Populiarinti futbolo žaidimą. 

Kelti sportininkų meistriškumą. 

Išaiškinti stipriausias komandas, geriausius žaidėjus. 

 

II. Varžybų vykdymas ir vadovavimas 

Varžybas organizuoja Jurbarko sporto centras, tel. (8 447) 72536. 

Varžyboms vadovauja teisėjų kolegija. 

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Švedas (Jurbarko sporto centro sporto metodininkas), tel.  

8 674 03663. 
 

Varžybų sistema: 

I etapas – dviejuose pogrupiuose ratų sistema. 
 

II etapas – pusfinaliai: 
 

A gr. 1 vieta – B gr. 2 vieta, 

B gr. 1 vieta – A gr. 2 vieta. 
 

III etapas – finalai: 
 

Dėl 3-4 vietų, 

Dėl 1-2 vietų. 

 

III. Vieta, laikas 

Varžybos vykdomos 2022 m. spalio 1 d. (šeštadienį) Romualdo Marcinkaus stadione, adresu 

Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas. 

Atvykimas iki 0930 val. 

Varžybų pradžia  ̶  1000 val. 

 

IV. Varžybų dalyviai ir paraiškos 

Turnyre gali dalyvauti visos norinčios mėgėjų futbolo komandos. Komandų skaičius ribojamas 

iki 8 komandų. Registracija vykdoma iki š. m. rugsėjo 28 d. 1700 val. tel. 8 447 72536 arba 

el. paštu jurbarkosportas@gmail.com. Turnyro dieną komandų registracija nevykdoma. 

Paraiškoje (priedas) leidžiama registruoti 12 žaidėjų, kurie savo parašu patvirtina, kad pasitikrino 

gydymo įstaigoje savo sveikatos būklę bei gali dalyvauti futbolo varžybose. Įvykus bet kokiems 

sveikatos sutrikimams varžybų metu, varžybų organizatoriams jokių pretenzijų neturės. Už 

moksleivių sveikatą atsako treneris/komandos vadovas. Kiekvienas turnyro dalyvis sutinka, kad 

nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš varžybų su juo organizatoriai gali naudoti renginio viešinimo 

tikslais be atskiro sutikimo. 

Į paraišką negalima įtraukti žaidėjų, kurie registruoti Lietuvos A bei I futbolo lygose. 

 

V. Pagrindinės žaidimo taisyklės 

Žaidžiama 7 prieš 7 pusėje aikštės; 

Rungtynių trukmė - 2 x 15 min., pertrauka - 5 min.; 

Žaidėjų keitimai neribojami; 
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Žaidžiama be nuošalių; 

Išriedėjus kamuoliui už zonos ribų, kamuolys į žaidimą įvedamas koja; 

Baudiniai mušami nuo 9 m. žymos. 

 

VI. Nugalėtojų nustatymas 

Visose rungtynėse už pergalę skiriami 3 taškai, lygiąsias 1, pralaimėjimą 0 taškų. 

Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Jei šie rodikliai vienodi, vietos nustatomos 

pagal (eilės tvarka): 

a) tarpusavio rungtynių rezultatus, 

b) įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumą, 

c) didesnį pergalių skaičių, 

d) didesnį pelnytą įvarčių kiekį, 

e) mažesnį praleistų įvarčių kiekį. 

 

VII. Finansavimas 

Komandų kelionės ir maitinimo išlaidas dengia komandiruojanti organizacija. Varžybų pravedimo 

išlaidas dengia Jurbarko sporto centras. 

 

VIII. Protestai ir drausminės nuobaudos 

Protestai negali būti pateikti dėl teisėjų priimtų sprendimų. Už smurtinį elgesį varžybų metu, teisėjų 

ar sportininkų atžvilgiu, prasižengęs žaidėjas diskvalifikuojamas visam turnyrui. Visais kitais 

atvejais drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis 2022 m. Lietuvos futbolo federacijos 

varžybų nuostatais. Varžybų metu kilusius ginčus sprendžia teisėjų kolegija. 

 

IX. Apdovanojimas 

Pirmas tris vietas turnyre užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis. Komandų žaidėjai, 

treneriai, vadovai (viso po 12 žmonių) apdovanojami medaliais. Pirmenybių geriausias vartininkas 

ir rezultatyviausias žaidėjas individualiais prizais. 

   



priedas 

JURBARKO SPORTO CENTRUI 

 

____________________________ komandos 

OFICIALUS ŽAIDĖJŲ SĄRAŠAS (PARAIŠKA)  

dalyvauti mažojo futbolo 7x7 turnyre Romualdo Marcinkui atmininti 
 

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė Gim. metai Žaidėjo nr. 

Patvirtinu, kad su žemiau pateiktais 

reikalavimais sutinku (parašas) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
 

Komandos vadovas/treneris: ______________________________________  Komandos vadovo/trenerio parašas: ___________________ 
 

Aš, pasirašęs patvirtinu, kad: 

- esu susipažinęs su mažojo futbolo 7x7 turnyro Romualdui Marcinkui atminti nuostatais ir jiems pritariu; 

- pasitikrinau gydymo įstaigoje savo sveikatos būklę, bei galiu dalyvauti mažojo futbolo 7x7 turnyre Romualdui Marcinkui atminti. Įvykus bet kokiems sveikatos 

sutrikimams varžybų metu, varžybų organizatoriams jokių pretenzijų neturėsiu. 

- įsipareigoju laikytis saugaus ir garbingo žaidimo taisyklių. 

- neturiu ir neturėsiu jokių materialinių pretenzijų renginį organizuojančiai organizacijai ir nereiškiu bei nereikšiu jokių pretenzijų po šio prašymo pateikimo 

registracijai. 

- sutinku, kad būčiau filmuojamas, fotografuojamas, medžiaga naudojama mažojo futbolo 7x7 turnyro Romualdui Marcinkui atminti viešinimui. 
 

 

 

2022-      -      , 

Jurbarkas 


