„RITERIŲ TAURĖ“
TURNYRO NUOSTATAI
TURNYRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

I.

•

Tikslas: didinti sąmoningą įsitraukimą į aktyvaus laisvalaikio ir reguliaraus sporto veiklas, taip
populiarinant sportą ir šviečiant visuomenę apie jo naudą sveikatai.
• Uždaviniai:
1. Suorganizuoti sporto renginius, kurių dėka bus suformuotas ir įdiegtas poreikis reguliariai sportuoti
bei aktyviai leisti laisvalaikį;
2. Padidinti futbolo populiarumą jaunimo tarpe.
II.

VIETA IR LAIKAS
Turnyras vyks „Sportima“ manieže (adresas: Ąžuolyno g. 5, Vilnius, LT-07196).
Mokyklos renkasi – 9:00 val. Turnyro pradžia – 09:30 val. Turnyro pabaiga – 11:50 val.
Apdovanojimai – 12:00 val. Išvykimas – 12:20 val.

III.

TURNYRO VARŽYBŲ SISTEMA
Etapai

Data

Mokyklų

Dalyvaujančių vaikų skaičius

skaičius
1 preliminarus

2021 m. rugsėjo 10 d.

6

grupė
72

(po

12

dalyvių

vienoje 3-4 klasių vaikai
(įvyko)

komandoje)
2 preliminarus

2021 m. rugsėjo 24 d.

6

72

(po

12

dalyvių

vienoje 3-4 klasių vaikai
(įvyko)

komandoje)
3 preliminarus

2021 m. spalio 1 d.

6

72

(po

12

dalyvių

vienoje 1-2 klasių vaikai
(įvyko)

komandoje)
4 preliminarus

2022 m. balandžio 13 d.

6

Vaikų amžiaus

72

(po

12

dalyvių

vienoje 3-4 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 1-2 klasių vaikai

komandoje)
5 preliminarus

2022 m. balandžio 15 d.

6

72

(po

komandoje)
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6 preliminarus

2022 m. balandžio 27 d.

6

72

(po

12

dalyvių

vienoje 3-4 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 1-2 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 1-2 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 3-4 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 1-2 klasių vaikai

12

dalyvių

vienoje 1-2,

komandoje)
7 preliminarus

2022 m. balandžio 29 d.

6

72

(po

komandoje)
8 preliminarus

2022 m. gegužės 4 d.

6

72

(po

komandoje)
9 preliminarus

2022 m. gegužės 11 d.

6

72

(po

komandoje)
2022 m. gegužės 18 d.

10

6

preliminarus

72

(po

komandoje)
2022 m. gegužės 25 d.

11 pusfinalis

20

240

(po

komandoje)
2022 m. birželio 1 d.

12 finalas

8

96

(po

3-4

klasių

3-4

klasių

vaikai
12

dalyvių

komandoje)

vienoje 1-2,
vaikai

3. Turnyras vyksta etapais.
3.1. Preliminaraus etapas. Po 30 komandų kiekvienoje amžiaus grupėje.
3.1.1. Etapo metu vienoje grupėje (viso po 5 iš grupės) žaidžia 6 komandos, kurios tarpusavyje
žaidžia principu „kiekviena komanda su kiekviena“, tai yra, vieno preliminaraus etapo
metu viena komanda sužaidžia 5 rungtynes.
3.1.2. Etape viso 5 turnyrai kiekvienai amžiaus grupei.
3.1.3. Pirmas dvi vietas grupėje užėmusios komandos patenka į turnyro pusfinalį.
3.1.4. Pusfinalio etapo varžybos vyks 2022 m. gegužės 25 d.
3.2. Pusfinalių etapas. Po 10 komandų kiekvienoje amžiaus grupėje.
3.2.1. Etapo metu vienoje grupėje (viso po 2 iš grupės) žaidžia 5 komandos, kurios tarpusavyje
žaidžia principu „kiekviena komanda su kiekviena“, tai yra, vieno pusfinalio etapo metu
viena komanda sužaidžia 4 rungtynes.
3.2.2. Etape viso 2 turnyrai kiekvienai amžiaus grupei.
3.2.3. Pirmas dvi vietas grupėje užėmusios komandos patenka į turnyro finalą.
3.2.4. Finalinio etapo varžybos vyks 2022 m. birželio 1 d.
3.3. Finalas. Po 4 komandas kiekvienoje amžiaus grupėje.
3.3.1. Etapo metu žaidžia 4 TOP komandos, kurios tarpusavyje žaidžia principu „kiekviena
komanda su kiekviena“, tai yra, finalinio etapo metu viena komanda sužaidžia 3 rungtynes.
3.3.2. Finalinio etapo metu paaiškėja turnyro nugalėtojai ir prizininkai.
IV.

TURNYRO DALYVIAI
4.1.Turnyre kviečiamos dalyvauti Vilniaus apskrities savivaldybių mokyklas atstovaujančios komandos.
4.2. Turnyre dalyvauja 1-4 klasių mokiniai.

V.

TURNYRO TVARKARAŠTIS
Žaidžia

Laikas
09:30-09:50

6x6

Aikštė Nr.1
5 su 6 komanda

Aikštė Nr.2
3 su 4 komanda

Aikštė Nr.3
1 su 2 komanda
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10:00-10:20

6x6

2 su 3 komanda

1 su 6 komanda

4 su 5 komanda

10:30-10:50

6x6

4 su 6 komanda

2 su 5 komanda

1 su 3 komanda.

11:00-11:20

6x6

1 su 4 komanda

5 su 3 komanda

2 su 6 komanda

11:30-11:50

6x6

1 su 5 komanda

4 su 2 komanda

3 su 6 komanda

5.1. Vienų rungtynių trukmė (viso) – 20 minučių
5.2. Turnyro rezultatų lentelėje fiksuojamas bendras abiejų kėlinių rezultatas.
5.3. Komandoms už pergalę turnyre skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1, pralaimėjimą – 0 taškų. Jei nustatant
komandų vietas jos turi vienodai taškų, skaičiuojamas tarpusavio rungtynių rezultatas, toliau žiūrima bendras
praleistų ir įmuštų įvarčių santykis, toliau – daugiau įmuštų nei priešininkas įvarčių, toliau – daugiau
komandoje registruotų mergaičių, toliau – burtų traukimas.
5.4. Vienu metu aikštėje kiekvienoje komandoje žaidžia po 5 aikštės žaidėjus ir vartininkas. Viso – 6 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.
5.5. Turnyre žaidžiama su ketvirto dydžio futbolo kamuoliu.
5.6. Aikštės dydis 20x40 m. Vartai – 2x3 metrų arba pagal varžybų organizatorių turimas galimybes.
5.7. Žaidžiama fiksuojant galinio užribio taisyklę (kamuolys atitenka besiginančios komandos vartininkui arba
keliamas kampinis) ir šoninio užribio taisyklę (kamuolys iš užribio spiriamas koja).
5.8. Atliekant baudos smūgį ar keliant kampinį, varžovų žaidėjai turi atsitraukti nuo kamuolio ne mažiau kaip 3
metrus.
5.9. Vartininkas kamuolį į žaidimą gali grąžinti tiek ranka, tiek koja, tačiau tai padaryti turi per 10 sekundžių. Jei
jis to nepadaro, kamuolys atiduodamas varžovų vartininkui.
5.10. Šiurkštaus žaidimo taisyklių pažeidimas vartininko aikštelėje arba žaidimas ranka – skiriamas 6 metrų
baudinys.
5.11. Šiurkščiai pažeidęs taisykles žaidėjas baudžiamas 3 minučių pašalinimu iš aikštės, jį pakeičiant kitu
žaidėju.
5.12. Negalima iškart pirmu lietimu smūgiuoti kamuolio į varžovų vartus, pradedant žaidimą iš aikštės vidurio
(pradedant rungtynes ar po praleisto įvarčio).
5.13. Negalioja nuošalės taisyklė, taip pat vartininkas nėra baudžiamas, jei kamuolį paėmė rankomis po savo
komandos žaidėjo perdavimo koja.
5.14. 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!
VI.

APDOVANOJIMAI
6.1. Visi dalyviai gaus nemokamus turnyro marškinėlius, kuriuos galės pasilikti kaip suvenyrą;
6.2. Visi dalyviai gaus kuponus 1 savaitės nemokamų futbolo treniruočių Talentų futbolo akademijoje;
6.3. Visi dalyviai gaus bilietus į FK „Riteriai“ rungtynes A lygoje;
6.4. Visos dalyvavusios mokyklos gaus futbolo kamuolius fizinėms treniruotėms;
6.5. Turnyro finaliniame etape kiekvienos amžiaus grupės 1-3 vietų prizininkai laimės turnyro organizatorių
įsteigtus prizus, kuriuos įteiks profesionalūs futbolininkai.

VII.

TURNYRO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
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7.1. Oficialioje interneto svetainėje https://fkriteriai.lt/projektai/ pilnai užpildyti komandos registracijos
anketą;
7.2. Komandos atstovas pateikdamas paraišką patikina, jog visi komandos nariai turi galiojančias sveikatos
pažymas ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų, kas neleistų jiems dalyvauti futbolo turnyre, keliant
grėsmę jų sveikatos būklei;
7.3. Komandos atstovas pateikdamas paraišką patikina, jog visi komandos nariai vaikai turi tėvų leidimus
turnyro metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog turnyro organizatoriai nuotraukas ir
video naudotų turnyro „Riterių taurė“ populiarinimo tikslais;
7.4. Pateikdamas paraišką komandos atstovas įsipareigoja sudalyvauti visose komandos rungtynėse, įskaitant
Finalinių renginių etapą, jei ten komanda patektų, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.

VšĮ FUTBOLO KLUBAS RITERIAI
juridinio asmens kodas: 300096142, A/s LT: LT807180300005700490, AB ŠIAULIŲ BANKAS, Vilniaus filialas
Saltoniškių g. 34a, LT-08105, Vilnius, Lietuva. Tel. (8-5) 210 2500, faks. (8-5) 210 2525, el. paštas: info@fkriteriai.lt

