
 
VILNIAUS STUDENTŲ SPORTO FESTIVALIO 

SALĖS FUTBOLO TURNYRAS 

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti futbolo sporto šaką tarp studentų bei skatinti jų fizinį aktyvumą. 

2. Siekti bendradarbiavimo tarp universitetų ir jų bendruomenių. 

3. Sudaryti sąlygas varžytis ir tobulėti. 

4. Išaiškinti ir apdovanoti geriausias turnyro komandas. 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

5. Turnyrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Sporto ir meno centras. 

6. Varžybų vykdymo sistema priklausys nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus. 

7. Varžybų vyr. teisėjas Giedrius Barevičius. 

8. Komanda gali registruoti iki 8 žaidėjų. Žaidžiama 4+vartininkas, kėlinys 20 min. Žaidėjų keitimas 

laisvas, leidus teisėjui;  

9. Žaidėjas pašalintas iš aikštės už keiksmažodžius, grubų, nekorektišką elgesį, ar kitas pražangas, 

gavęs raudoną kortelę, nekeičiamas ir privalo praleisti vienerias rungtynes;  

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

11. Iš užribio kamuolys išmušamas kojomis. Baudos smūgiai į vartus. Vartininkas laisvą smūgį 

išmeta rankomis. 

12. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti varžybų vykdymo tvarką. 

13.  Nugalėtojų nustatymas: Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių pergalė skiriama: pagal 

tarpusavio susitikimo rezultatą, pagal įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumą, jei jis vienodas mušami 

penki septynių metrų baudiniai, jei ir po to rezultatas lygus baudiniai mušami iki pirmos klaidos. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

14. Varžybos vykdomos 2019 m. spalio 26 d. (šeštadienis) Vilniuje, Saulėtekio al. 28 

15. Varžybų pradžia – 10:00 val. Atvykimas nuo 9:30 val. 

 

IV. DALYVIAI 

16. Turnyre gali dalyvauti: Vilniaus miesto aukštųjų mokyklų studentai (LEU, LKA, LMTA, MRU, 

VDA, VU, VGTU, ViKo, VTDK, ISM). 

17. Maksimalus komandų skaičius – 8. 

18. Dalyviai viso turnyro metu už savo sveikatą atsako patys. 

 

V. REGISTRACIJA 

19.  Būtina išankstinė registracija iki 2019 m. spalio 24 d. 12:00 val.   

20. Registracijos forma:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1aZlzcd19i7_HmUb0d_NV5T1JUdmzEia4r
DXoIv_1H5EPrQ/viewform 

21. Sulaukite registracijos patvirtinimo el. paštu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1aZlzcd19i7_HmUb0d_NV5T1JUdmzEia4rDXoIv_1H5EPrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1aZlzcd19i7_HmUb0d_NV5T1JUdmzEia4rDXoIv_1H5EPrQ/viewform


 

VI. APDOVANOJIMAI 

22. Dalyviai užėmę I – III vietas bus apdovanojami medaliais ir Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto bei Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtais prizais. 

 

 

 


