2022 M. LFF III LYGOS KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS
PIRMENYBIŲ NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato 2022 metų LFF III lygos Kauno apskrities futbolo
federacijos pirmenybių (toliau – Pirmenybės) organizavimo ir vykdymo tvarką, o
taip pat reglamentuoja kitus su KAFF pirmenybių organizavimu ir vykdymu
susijusius klausimus;
2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus KAFF ir galioja iki 2023 metų varžybų
nuostatų patvirtinimo;
3. Remiantis Lietuvos futbolo federacijos Vykdomojo komiteto 2021 m. balandžio
30 d. sprendimu, LFF III lygos apskričių pirmenybės yra priskiriamos aukšto
sportinio meistriškumo varžyboms. Todėl šios Pirmenybės yra laikomos aukšto
sportinio meistriškumo varžybomis.
PIRMENYBIŲ TIKSLAS
1. Pirmenybių tikslas - populiarinti futbolą, skatinti įvairaus amžiaus žmones
aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, turiningai praleisti laiką.
2. Pirmenybių uždavinys - vykdyti stipriausių komandų atranką, dalyvauti
aukštesnio lygio varžybose ir čempionatuose.
ORGANIZATORIAI
1. Pirmenybes organizuoja:

•
•
•
•
•
•

KAFF atsakingasis sekretorius Edgaras Bučinskas Tel. 8 617 54446,
EL. paštas: info@kaff.lt
Vyr. sekretorius: Romas Pikčilingis Tel. 8 652 65218,
El. paštas: romaspika@gmail.com
Vyr. Teisėjas: Šarūnas Tamulynas Tel. 8 620 38943
El. paštas: s.tamulynas@lff.lt
PIRMENYBIŲ VYKDYMO DATA IR LAIKAS
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1. 2022 m. Balandžio - spalio mėn. Konkretus Pirmenybių vykdymo laikas
suderinamas su dalyvaujančiomis komandomis, nurodomas pirmenybių
tvarkaraštyje.
PIRMENYBIŲ DALYVIAI IR SĄLYGOS
1. Pirmenybėse gali dalyvauti tik KAFF veiklos teritorijoje registruoti Klubai ir
komandos. Išimtiniais atvejais atitinkamo Klubo prašymu LFF Vykdomasis
Komitetas gali suteikti teisę Klubo komandai rungtyniauti Pirmenybėse, jeigu tam
neprieštarauja KAFF, MAFF ir regioninė asociacija, kurios veiklos teritorijoje yra
registruotas prašymą teikiantis Klubas ar komanda. Visus klausimus, susijusius su
pirmenybių organizavimu, sprendžia KAFF, nepažeisdama šių Nuostatų.
2. Pirmenybių Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti
suvedami į COMET duomenų bazę.
3. Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą Rungtynėms Pirmenybėse, yra
vykdoma per COMET sistemą.
4. Pirmenybės vykdomos dviejų ratų sistema. Komandos tarpusavyje žaidžia po du
kartus kartus (vienerios Rungtynės žaidžiamos namuose - vienerios išvykoje).
5. 2022 m. Pirmenybėse dalyvauja 7 komandos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kėdainių FK „Kėdainiai“
Kauno FK „Nadruvis“
Kazlų Rūdos FK „Kazlų Rūda-Švyturys“
Kauno FK „Šturmas“
Prienų FK „Prienai“
Veiverių FK „Pozityvūs“
Kėdainių FK „Nevėžis B”

6. Pirmenybių tvarkaraštį tvirtina KAFF prezidentas Dainius Šumauskas
7. Pirmenybių rungtynėse žaidžiami du kėliniai po 45 minutes su 15 minučių
pertrauka. Pirmenybėse už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už
pralaimėjimą - 0 taškų;
8. Komandų užimamos vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem
komandoms surinkus vienodai taškų, bus sužaistos papildomos rungtynės dėl
nugalėtojų vardo išaiškinimo. Trims ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų,
bus surengtas vieno rato turnyras.
9. Pirmenybių komanda nugalėtoja dalyvauja atrankos tyrnyre dėl teisės žaisti kito
sezono LFF II lygos pirmenybėse. Dvi pirmąsias vietas atrankos turnyre
užėmusios komandos įgyja teisę žaisti LFF II lygos pirmenybėse.
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10. Išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų surinkus
vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):
10.1tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių
skaičius, didesnis pergalių skaičius;
10.2 bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
10.3 didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
10.4 didesnis pergalių skaičius;
10.5 mažesnė už geltonas (1 taškas) ir raudonas (4 taškai) korteles surinktų taškų
suma;
10.6 burtai.
11. Tose pačiose varžybose gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda
12. Pirmenybėse žaidėjų keitimų skaičius rungtynių metu nėra ribojamas, tačiau iki
rungtynių pabaigos likus 10 min., komanda gali atlikti tik 2 (du) keitimus, jei tai
nėra traumos atvejis.
13. Rungtynių protokole gali būti registruojama ne daugiau 23 žaidėjų.
14. Rungtynių metu komanda „šeimininkė“ privalo užtikrinti minimalias medicinines
priemones.
15. Komanda, norinti atsidėti rungtynes, likus ne mažiau nei 5 dienoms iki
planuojamų rungtynių datos, turi gauti varžovų komandos sutikimą ir pateikti
abiejų komandų raštišką patvirtinimą (tinkama ir elektroninio laiško kopija),
nurodant atidėtų rungtynių datą ir laiką pirmenybių organizatoriams el.paštu
info@kaff.lt.
16. Komanda, dalyvaujanti Pirmenybėse, privalo laikytis LFF Varžybų ir
licencijavimo departamento patvirtintų rungtynių organizavimo taisyklių.
VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA
1. Komanda - aikštės „šeimininkė” privalo paruošti futbolo taisyklėms atitinkančią
aikštę, išskyrus atvejį kuomet aikštę skiria KAFF:
• Tinkamos būklės aikštę, 100-105 m. ilgio ir 64-68 m. pločio;
• Švarias ir higieniškas rūbines teisėjams ir komandoms (su tualetu, dušais,
karštu vandeniu);
• Švarią teritoriją aplink stadioną;
• Medicinos darbuotojų budėjimą rungtynių metu;
• Tvarką ir saugumą stadione;
• Rezultatų skelbimo skydą (tablo) – esant galimybei;
• Atsarginių žaidėjų suoliukus – esant galimybei su uždanga nuo lietaus;
• Veikiantį kompiuterį, interneto ryšį teisėjų ir komandų atstovų prieigai
prie COMET sistemos.
2. Jeigu aikštė rungtynėms yra neparuošta ir yra netinkamos kokybės, komandos
„šeimininkės“ turi būti pareikalauta pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15
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(penkiolika) minučių iki Rungtynių pradžios. Neištaisius trūkumų, komandai
„šeimininkei“ įskaitomas pralaimėjimas, o teisėjams už neįvykusias rungtynes
sumokama pilna piniginė suma, kuri numatyta už teisėjavimą rungtynėse.
3. Sprendimas apie aikštės paruošimą ir atitikimą varžybų vykdymui – priima
varžyboms teisėjauti pasirinkta teisėjų brigada.
KOMANDŲ REGISTRACIJA
1. Pirmenybių dalyviai registruojami iki 2022 m. Balandžio 8 d. (imtinai).
Registracija vyksta COMET sistemos pagalba, taip pat pateikiant komandos
paraiškas varžybų vyr. sekretoriui Romui Pikčilingiui.
2. Maksimalus komandos Pirmenybėms registruojamų žaidėjų skaičius – 35.
3. Registruojant komandą pirmenybėms, turi būti pateikti šie dokumentai:
•
•
•

Užpildytas nustatytos formos prašymas registruoti komandą pirmenybėms;
Komandos paraiška (žaidėjai ir oficialūs asmenys), sugeneruota iš
COMET sistemos;
Laisvos formos Klubo ar komandos vadovo pasirašytas patvirtinimas, jog
pats Klubas ar komanda atsako už paraiškoje registruotų žaidėjų sveikatą.
ŽAIDĖJŲ STATUSO IR TRANSFERŲ TAISYKLĖS

1. Klubo jaunių komandose registruoti žaidėjai (2003 m. gimimo ir jaunesni) turi
teisę žaisti už to Klubo Pagrindinę ir/ar Dublerinę komandą.
2. Iš LFF I arba II lygos Pagrindinės Klubo komandos gali patekti ne daugiau kaip 4
žaidėjai (ne vartininkai) ir vartininkas (be amžiaus apribojimų) į atitinkamo Klubo
Dublerinę komandą ir neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2022 m. tokie
žaidėjai bus gimę 2001 m. ir jaunesni).
3. Žaidėjai, einamąjame sezone registruoti viename Klube, sekančiame Klube galės
registruotis praėjus 40 kalendorinių dienų nuo jo paskutinės registracijos.
4. Pirmenybių Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne
daugiau kaip 3 ne ES piliečiai. Komandos paraiškoje varžyboms registruojami ne
daugiau kaip 4 ne ES piliečiai.
5. Už ne Lietuvos piliečio registraciją mokamas vienkartinis 100 EUR mokestis.
DRAUSMINĖS TAISYKLĖS
1. KAFF Drausmės komisiją sudaro pirmininkas Danielius Bučinskas, pirmininko
pavaduotojas Karolis Dieninis ir Gercas Žakas.
2. Drausmines taisykles nustato KAFF, vadovaudamasi KAFF Drausmės kodeksu.
KAFF Drausmės kodekse nenumatytais atvejais vadovaujamasi LFF Drausmės
kodeksu.
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3. Protestų, susijusių su Pirmenybių rungtynėmis bei apeliacinių skundų, susijusių su
KAFF Drausmės komiteto sprendimais, pateikimo bei nagrinėjimo tvarka yra
reglamentuota KAFF Drausmės kodekse.

TEISĖJAVIMAS
1. Pirmenybėms teisėjų brigadas skiria pirmenybių vyr. Teisėjas Šarūnas
Tamulynas. Šis sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas;
2. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 teisėjo asistentai;
3. Komandos rungtynių metu privalo devėti tvarkingą, futbolo taisykles atitinkančią
aprangą. Už netvarkingą aprangą komandai yra skiriama nuobauda;
4. Rungtynių teisėjas esant poreikiui gali pareikalauti pateikti abiejų Komandų
varžybų dalyvių elektronines arba spausdintas licencijas. Žaidėjai, kurių varžybų
dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti registruojami
Rungtynių protokole.
5. Rungtynių teisėjas, prieš pildydamas Rungtynių protokolą, taip pat privalo
pareikalauti pateikti abiejų Komandų aprangos pavyzdį - po vienus abiejų
Komandų žaidėjų marškinėlius, kelnaites, getras, o taip pat pagrindinio ir
atsarginio vartininkų aprangą.
6. Pirmenybėse šeimininkų ir svečių Komandos privalo suvesti startines sudėtis
kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 30
(trisdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios. Pažeidus šį punktą klubai gali būti
įspėjami ar baudžiami piniginėmis baudomis.
7. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius
gėrimus ir šiukšlinti;
8. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia "svečių" komanda;
9. Pirmenybėse teisėjai į Rungtynes privalo atvykti likus ne mažiaus kaip 45
minutėms iki Rungtynių pradžios. Rungtynių teisėjas patikrina kaip įvykdyti šių
Nuostatų punkto „Varžybų vykdymo vieta“ reikalavimai. Komandai laiku
neatvykus į Rungtynes (vėluojant), Komandos laukiama 45 (keturiasdešimt
penkias) minutes nuo tvarkaraštyje paskelbtos Rungtynių pradžios. Pavėlavusiai
Komandai (Klubui) taikomos drausminės nuobaudos. Iškilus nenumatytiems
atvejams, Rungtynių teisėjas su varžybas vykdančios KAFF atsakingu
sekretoriaus Edgaro Bučinsko arba vyr. teisėjo Šarūno Tamulyno sutikimu, gali
pratęsti vėluojančios Komandos laukimo (atvykimo) laiką.
„KAFF“ TAURĖS VARŽYBOS
1. 2022 m. „KAFF “ taurės varžybos (toliau – Taurės varžybos) vykdomos
organizatorių nustatytomis datomis;
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2. Taurės varžybose gali dalyvauti visos 2022 m. Pirmenybėse dalyvavusios
komandos bei kitos, Pirmenybėse nedalyvavusios KAFF komandos, registruotos
Comet sistemoje.
3. Taurės varžybų formatas nustatomas pagal Klubų ar komandų pateiktų prašymų
dalyvauti Taurės varžybose skaičių.
4. Visos Pirmenybėse ir Taurės varžybose gautos drausminės nuobaudos
skaičiuojamos atskirai.
KITI ATVEJAI
1. Visai kitais atvejais reikia vadovautis bendrais 2022 m. Lietuvos futbolo
federacijos varžybų nuostatais.
APDOVANOJIMAI
1. Pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės bei po 30 medalių
(pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Geriausi
žaidėjai apdovanojami individualiais prizais. Apdovanojimus įteikia KAFF.
Nuostatai patvirtinti KAFF Valdybos posėdyje:
2022 m. Kovo 4 d.
KAFF Prezidentas Dainius Šumauskas
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