
FUTBOLAS 5X5 (BERNIUKAI) VARŽYBOS 
  

 I. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS 

1. Zoninės varžybos – 2022 m. gruodžio 9/10/11 d. 

2. Tarpzoninės – 2023 m. sausio 20/21/22 d. 

3. Finalinės varžybos – 2023 m. kovo 10 d.  

4. Varžybų pradžia 11.00 val. 

  

II. VARŽYBŲ DALYVIAI 

5. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų berniukų komandos.  

6. Dalyvių amžius – 2010 m. g. ir jaunesni. 

7. Komandos sudėtis: 12 žaidėjų ir 1 mokytojas (vadovas). 

 

III. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

8. Zoninėms ir tarpzoninėms varžyboms pogrupiai sudaryti teritoriniu principu. 

9. Varžybos vyksta švietimo ir sporto skyrių sporto bazėse.  

10. Pogrupiuose įrašyti pirmieji atsakingi už varžybų vykdymą bei tvarkaraščių sudarymą.  

11.Komandų vadovai dėl varžybų vykdymo vietos ir datos kreipiasi į varžybų organizatorius 

nurodytais telefonais. 

Zoninių varžybų pogrupiai: 

 

         I 

1. Klaipėda 

tel. 865032323; 865265233 

2. Kretingos r. 

3. Šilutės r. 

4. Palanga 

  

       II 

1. Klaipėdos r. 

tel. 865745405 

2. Rietavo sav. 

3. Šilalės r 

4. Tauragės r. 

 

         III 

1. Telšių r. 

tel. 8 646 06431, 8444 40214 

2. Plungės r. 

3. Skuodo r. 

4. Kelmės r. 

       IV        

1. Akmenės r 

 tel. 8 604 88 698 

2. Mažeikių r. 

3. Šiauliai 

4. Šiaulių r. 

       V   

1. Pasvalio r. 

 tel. 868219872 

2. Pakruojo r. 

3. Joniškio r. 

4.  

  

       VI 

1. Rokiškio r. 

tel. 8 658 49773 

2. Biržų r. 

3. Kupiškio r. 

4.  

 

     VII 

1. Zarasų r. 

tel. 8 645 705047 

2. Visaginas 

3. Utenos r. 

 

      VIII 

1. Ignalinos r. 

tel. 8 386 52 118 

2. Švenčionių r. 

3. Molėtų r. 

      IX 

1. Panevėžys 

tel. 8 45501357, 8 69434501 

2. Radviliškio r. 

3. Anykščių r. 

 

       X  

1. Kauno r. 

tel. 8646 65746; 8 682 2317 

2. Raseinių r. 

3. Kėdainių r. 

 

      XI 

1.Kazlų Rūdos sav. 

tel. 8 607 45159 

2. Vilkaviškio r 

3. Marijampolės sav. 

 

      XII 

1. Kaunas 

tel. 8 684 47506 

2. Prienų r. 

3. Kaišiadorių r.  

 

     XIII 

1. Širvintų r. 

tel. 865261068 

       XIV 

1. Jonavos r. 

tel. 834961636; 862014537 

       XV 

1. Alytus 

tel. 831555153; 861030873             



2. Vilnius 

3. Vilniaus r. 

2. Ukmergės r. 

3. Elektrėnų sav. 

2. Lazdijų r. 

3. Alytaus r. 

4. Birštonas 

    XVI 

1. Varėnos r.  

tel. 831031972, 861686095 

2. Druskininkų sav. 

3. Šalčininkų r. 

  

  

 

         

12. Zoninių varžybų pogrupių laimėtojai patenka į tarpzonines varžybas, kurios vyks 

keturiuose pogrupiuose  po keturias komandas. 

Tarpzoninės varžybos: 

13. Tarpzoninių varžybų pogrupių laimėtojai patenka į finalines varžybas. Tarpzoninių ir 

finalinių varžybų tvarkaraščiai ir vykdymo vietos bus paskelbti po zoninių ir tarpzoninių varžybų. 

14. Pasibaigus zoninėms ir tarpzoninėms varžyboms, švietimo ir sporto skyriai, vykdę 

varžybas, kitą darbo dieną turi išsiųsti rezultatų lenteles, pasirašytas varžybų vyr. teisėjo ir vyr. 

sekretoriaus į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą el. paštu 

ricardas.alisauskas@lmnsc.lt. Rezultatų lentelėse būtina nurodyti išsamius ir tikslius mokyklų 

pavadinimus. 

 

IV. TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS 

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

Pagrindinės nuostatos: 

15.1. salėse rungtyniaujama salės futbolo kamuoliu. Rungtynių trukmė: du kėliniai po 15 

min. su 5 min. pertrauka;  

15.2. esant galimybei žaidžiama su šoniniais užribiais.  

15.3. aikštėje komandą sudaro 5 žaidėjai, iš kurių vienas yra vartininkas;  

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

15.5. 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, per vidurio liniją kamuolį gali spirti koja ir mesti ranka; 

15.6. 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; 

15.7. vykdant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos 

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

15.8. rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas 

baudos aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą skiriamas 9 m. 

baudinys; 

15.9. kamuoliui pataikius į salės lubas, kamuolį įveda priešininkų komanda ties ta vieta  iš 

už šoninės linijos; 

15.10. įžaidžiant kampinius baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali stovėti. 

15.11. įžaidžiant laisvą smūgį baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali 

stovėti; 

15.12. žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių 

pabaigos, keičiant jį kitu žaidėju; 

15.13. už komandos neatvykimą į varžybas ar reikiamų dokumentų nepateikimą 

prasižengusiai komandai įskaitomas pralaimėjimas 0:10; 
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V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

16. Varžybos vykdomos vieno rato sistema. 

17. Varžybų nugalėtojas nustatomas: 

17.1. pagal didžiausią surinktų taškų skaičių; 

17.2. dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų skaičių, vieta nustatoma pagal 

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

skaičius; 

17.3. esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal bendrą geresnį įvarčių skirtumą visuose 

susitikimuose; 

17.4. esant lygiems šiems rodikliams – pagal didesnį pergalių skaičių visuose susitikimuose; 

17.5. esant lygiems minėtiems rodikliams – pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių visuose 

susitikimuose; 

17.6. esant lygiems minėtiems rodikliams – burtų tvarka. 
 

VI. PARAIŠKOS 

18. Komandos mokytojai (vadovai), atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia vardines 

paraiškas pagal bendruose nuostatuose nurodytus reikalavimus ir mokinių pažymėjimus. 

 

LMNŠC metodininkas Ričardas Ališauskas 

Tel. (8 5) 215 4329, el. paštas ricardas.alisauskas@lmnsc.lt 
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