
 

  

Priedas Nr. 1 

 

LIETUVOS MOKYKLŲ 1-4  KLASIŲ MOKSLEIVIŲ FUTBOLO ŽAIDYNĖS  

„PRADINUKŲ LYGA“ 

 

TAISYKLĖS 

I. BENDROS TAISYKLĖS: 

1. Rungtynės gali būti žaidžiamos tiek sporto salėje (salės formatas – pagal varžybų organizatoriaus 

turimas galimybes), tiek mini lauko futbolo aikštelėje (jei leidžia oro sąlygos ir varžybų organizatoriaus 

turimos galimybės); 

2. Turnyro rezultatų lentelėje fiksuojamas bendras abiejų kėlinių rezultatas; 

3. Rungtynių metu kiekvienoje komandoje žaidžia po 4 aikštės žaidėjus ir vartininkas. Viso – 5 žaidėjai. 

Komandos treneriui/vadovui rekomenduojama po 5 min. kiekviename iš dviejų rungtynių kėlinių atlikti 

žaidėjų keitimus ir kiekvienų rungtynių metu suteikti galimybę pažaisti VISIEMS komandos nariams, 

atvykusiems į varžybas. Po pirmojo kėlinio aikštelėje privalomai turi pasikeisti pirmokai-antrokai į 

trečiokus-ketvirtokus; 

4. Vienu metu kiekvienoje komandoje bet kada varžybų metu aikštelėje turi būti ABIEJŲ LYČIŲ atstovų; 

5. Rekomenduojama žaisti su 4 dydžio futbolo kamuoliu; 

6. Rekomenduojamas vartų dydis - 2x3 metrų arba pagal varžybų organizatorių turimas galimybes; 

7. Žaidžiama fiksuojant tik galinio užribio taisyklę (kamuolys atitenka besiginančios komandos vartininkui 

arba keliamas kampinis). Tačiau, jei salė labai mažų matmenų, pirmasis varžybų kėlinys žaidžiamas ir 

nefiksuojant galinės linijos taisyklės. Šoninės linijos taisyklė nėra fiksuojama (be šoninių užribių). Tačiau 

atsižvelgiant į varžybų vietos specifiką (turima labai didelė salė), gali būti fiksuojama ir šoninio užribio 

taisyklė (kamuolys iš užribio spiriamas koja). Varžybų teisėjas (arba varžybų šeimininkų atstovas) prieš 

prasidedant varžybų turui su visų komandų atstovais turi susitarti, kokios taisyklės bus taikomos visų 

turo varžybų metu; 

8. Atliekant baudos smūgį ar keliant kampinį, varžovų žaidėjai turi atsitraukti nuo kamuolio ne mažiau 

kaip 3 metrus; 

9. Vartininkas (-ė) kamuolį į žaidimą gali grąžinti tik ranka, tai padaryti turi per 10 sekundžių. Jei jis to 

nepadaro, kamuolys atiduodamas varžovų komandos vartininkui; 

10. Šiurkštaus žaidimo taisyklių pažeidimas vartininko aikštelėje arba žaidimas ranka – skiriamas 6 metrų 

baudinys; 

11. Negalima iškart pirmu lietimu smūgiuoti kamuolio į varžovų vartus, pradedant žaidimą iš aikštės vidurio 

(pradedant rungtynes ar po praleisto įvarčio); 

12. Negalioja nuošalės taisyklė, taip pat vartininkas nėra baudžiamas, jei kamuolį paėmė rankomis po savo 

komandos žaidėjo perdavimo koja; 

13. Daugiau jokių apribojimų nėra – futbolas žaidžiamas TOKS, kokį žaisti leidžia varžybų organizatorių 

turimos sąlygos ir galimybės. Svarbiausia, jog vaikai NEŽAISTŲ GRUBIAI ir būtų smagu tiek žaidėjams, 

tiek žiūrovams! 

 

 



 

  

 

II. LAIKO SKAIČIAVIMAS: 

1. Vienų rungtynių trukmė – du kėliniai po 10 min. (viso – 20 min.). Pirmąjį kėlinį (10 min.) žaidžia tik 

pirmokai-antrokai prieš varžovus pirmokus-antrokus, o antrąjį – trečiokai-ketvirtokai prieš varžovus 

trečiokus-ketvirtokus. Pauzių metu laikas nėra stabdomas. Po pirmojo kėlinio – 1-2 min. pertrauka 

(žaidėjų pasikeitimui).  

 

III. NUOBAUDOS: 

1. Šiurkščiai pažeidęs (-usi)  taisykles žaidėjas (-a) baudžiamas 3 minučių pašalinimu iš aikštės, jį (ją) pakeičiant 

kitu žaidėju (-a); 

2. Griežtai draudžiama rungtynių metu vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip įžeidinėti rungtynių dalyvius. 

Tai darantis asmuo – griežtai įspėjamas. Pasikartojus – šalinamas iš aikštės, o išskirtiniais atvejais ir iš 

rungtynių vietos; 

3. Kitos drausminės nuobaudos gali būti skiriamos žaidynių organizatorių sprendimais. 

 

IV. BAUDINIŲ SERIJA: 

1. Baudiniai smūgiuojami nuo 9 m. žymos (jei vartai 2x5 m.) arba nuo 7 m. žymos (jei vartai 2x3 m.); 

2. Prieš baudinių seriją komanda atrenka 4 žaidėjus, kurie atliks baudinius; 

3. Baudinių serijos metu kiekviena komanda smūgiuoja po 3 baudinius. Jei po šios serijos rezultatas lygus, 

toliau komandos smūgiuoja po vieną baudinį, kol išaiškinama komanda nugalėtoja. Baudinius mušti gali tik 

tie patys atrinkti 4 žaidėjai ta pačia eilės tvarka, kaip ir pradėjo baudinių seriją; 

4. Baudinių serijoje vartininką gali betkuriuo metu keisti betkuris kitas žaidėjas iš 7 atrinktų mušti baudinius. 

 

V. KITA 

1. Savivaldybių etape rungtynėms teisėjauja pedagogai arba vyresnių klasių moksleiviai (moksleiviai turi būti 

vyresni, nei žaidžiantys rungtynėse). Rungtynėms gali teisėjauti abiejų mokyklų pedagogai. Pagal 

tarpusavio susitarimą rungtynėms gali teisėjauti ir priimančios įstaigos pedagogai arba vyresnieji mokiniai; 

2. Rungtynių metu, esant rezultatui, kuomet skirtumas tarp komandų 4 įvarčiai,  pralaiminčiųjų komanda gali 

į aikštę išleisti papildomai vieną naują žaidėją. Jei esant papildomam naujam žaidėjui, rezultatas sumažėja 

iki 3 įvarčių skirtumo, jis turi palikti aikštę.  


