
2019 m. METŲ LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

SĄVOKOS 

• Nuostatai – šie 2019 metų Lietuvos Futbolo Federacijos varžybų nuostatai; 

• LFF – Lietuvos Futbolo Federacija; 

• AFF – LFF nariais esančios regioninės futbolo asociacijos; 

• LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 

• LVJFA – Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija; 

• LFKA – Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga;  

• LFF varžybos – LFF A, I ir II lygų bei žemesnių lygų bei kitos LFF ar jos pavedimu AFF vykdomos 
varžybos; 

• LFF A lygos čempionatas – šių nuostatų nustatyta tvarka Lietuvos futbolo federacijos 
organizuojamos A lygos futbolo klubų varžybos - “LFF A lyga”, vykdomos ratų sistema 
“pavasaris- ruduo”; 

• COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu 
https://comet.lff.lt;  

• LFF Taurės varžybos – LFF varžybos, kuriose futbolo klubų komandos varžosi dėl prizo – LFF 
Taurės;  

• LFF Supertaurės varžybos – Rungtynės, kurias LFF A lygos čempionato nugalėtojas žaidžia su 
LFF Taurės laimėtoju dėl LFF įsteigtos Supertaurės. Tuo atveju, jeigu LFF A lygos čempionato 
nugalėtojas yra ir atitinkamo sezono LFF Taurės laimėtojas, LFF A lygos čempionato 
nugalėtojas žaidžia vienerias rungtynes su LFF A lygos antros vietos laimėtoju; 

• Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą 
ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį;  

• Komanda – grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir 
dalyvaujančių Rungtynėse; 

• Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda; 

• Dublerinė A lygos komanda – tai Dublerinė LFF A lygos čempionate rungtyniaujančio Klubo 
komanda; 

• Dublerinė komanda – tai antroji Klubo komanda, kurioje, sutinkamai su šiais Nuostatais, gali 
žaisti atitinkamas skaičius Žaidėjų iš pagrindinės komandos ir atvirkščiai; 

• Dukterinė komanda – tai trečioji Klubo komanda, kurioje negali žaisti nei pagrindinės, nei 
dublerinės komandos žaidėjai bei kurios žaidėjai negali žaisti nei Klubo pagrindinėje, nei 
dublerinėje komandoje, išskyrus šiuose Nuostatose nustatytas išimtis; 

• Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos (IFAB 



– International Football Association Board) patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio 
pranašumui išsiaiškinti;  

• FIFA – Federation Internationale de Football Association; 

• UEFA – Union of European Football Associations; 

• Varžybų dalyvis – LFF varžybose dalyvaujantis asmuo; 

• Kalendorius – LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas 2019 metų varžybų kalendorius; 

• Blokuotos valandos – tai patvirtintas laikas, kurio metu negali būti vykdomos jokios futbolo 
varžybos, rungtynės ir/ar turnyrai; 

• ES – Europos Sąjunga. 

• Pereinamosios varžybos – tai dvejos Rungtynės namai/išvyka, tarp dviejų skirtingose ir/arba to 
pačio lygmens lygose dalyvaujančių Komandų, dėl pakilimo/išlikimo arba išėjimo į kitą etapą, 
šiuose Nuostatuose numatytose varžybose. Pirmosios Rungtynės yra žaidžiamos žemesnėje 
lygoje žaidžiančios Komandos namų stadione jeigu abi komandos žaidė skirtingo lygmens 
varžybose. 

BENDROJI DALIS 

1. Šie Nuostatai nustato 2019 metų sezono LFF varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip 
pat reglamentuoja kitus su LFF varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 2020 metų sezono 
LFF varžybų nuostatų patvirtinimo. 

3. LFF A lygos čempionatą organizuoja ir vykdo LFF arba LFKA, kai yra sudaryta tarp LFF ir LFKA 
sutartis, kuria LFF A lygos čempionatą įsipareigoja organizuoti ir vykdyti LFKA. LFF I lygos 
pirmenybes, LFF Taurės, LFF Super taurės varžybas organizuoja ir vykdo LFF ar LFF pavedimu 
įgalioti subjektai. 

4. LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybes organizuoja LFF narėmis esančios 
AFF, jeigu jų narystės LFF nėra sustabdytos, ar jų pavedimu įgalioti subjektai. AFF narystę LFF 
sustabdžius sezono metu, tokia AFF netenka teisės toliau organizuoti ir vykdyti atitinkamų LFF 
II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybių tame sezone bei spręsti šiuose Nuostatose 
nustatytų klausimų, susijusių su atitinkamų pirmenybių organizavimu ir vykdymu. Tuo atveju, 
jeigu atitinkama AFF nėra LFF narė arba jos narystės LFF yra sustabdyta neprasidėjus sezonui 
ar jo metu, atitinkamas LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybes (toliau) 
organizuoja ir vykdo bei šiuose Nuostatuose nustatytus klausimus, susijusius su šių pirmenybių 
organizavimu ir vykdymu, sprendžia LFF ar LFF pavedimu įgalioti subjektai. Pasibaigus AFF, 
esančios LFF nare, narystės LFF sustabdymui, tokia AFF įgija teisę organizuoti tik sekančio 
sezono atitinkamas šiose Nuostatuose nustatytas LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų 
pirmenybes. 

5. Visų LFF bei jos narių, ar jų įgaliotų subjektų, organizuojami ir vykdomi čempionatai bei 
pirmenybės, privalo būti administruojami COMET sistemoje. 

6. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, LFF klubų licencijavimo ir kitomis 
taisyklėmis bei reglamentais. 

 



                     BENDROSIOS LFF VARŽYBŲ NUOSTATOS 
 

7. Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti LFF varžybose, privalo pateikti LFF oficialų rašytinį 
prašymą dalyvauti atitinkamose varžybose LFF nustatytu terminu. Šiuo prašymu Klubas, be kita 
ko, privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir 
sprendimų bei IFAB (tarptautinės futbolo asociacijos valdyba) nustatytų futbolo žaidimo 
taisyklių, o taip pat įsipareigoti visus ginčus spręsti FIFA, UEFA, LFF nustatyta tvarka.  

8. Klubas, turintis teisę dalyvauti atitinkamose LFF varžybose šios teisės netenka, jeigu: 

8.1. nepateikia LFF šiuose nuostatuose nustatyta tvarka prašymo dalyvauti atitinkamose LFF 
varžybose ir/ar registruoti jo komandą atitinkamoms LFF varžyboms ir/ar kitų pagal šiuos 
Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais; arba 

8.2. pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose LFF varžybose, kuriose dalyvauti Klubas turi teisę, 
remiantis Nuostatais. Tokį pareiškimą Klubas gali padaryti ne vėliau kaip iki einamųjų metų 
sausio 11 d.  

9. Klubui netekus teisės dalyvauti atitinkamose LFF varžybose, atitinkama tokio Klubo Komanda 
pereina į žemesnę lygą, tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius sportinius 
pasiekimus turinčiai Komandai teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso 
tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tokia žemesnės lygos 
Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šiame 
punkte nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra 
įvykdomi ir/ar ji atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus, susijusius su dalyvavimu 
toje lygoje. LFF Vykdomasis Komitetas, atsižvelgdamas į Klubo motyvus, kuriais remiantis 
Klubas atsisakė dalyvauti atitinkamose LFF varžybose, gali priimti sprendimą atimti iš tokio 
Klubo šiame Nuostatų punkte nustatytas teises.  

10. Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą. 

11. Jeigu sužaidus paskutines atitinkamų LFF varžybų rungtynes, į jų nugalėtojos vardą 
pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos 
rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į 
nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi komandos) neutralioje aikštėje. 

12. Visose papildomose Rungtynėse dėl LFF I, II, III lygos pirmenybių nugalėtojų vardo ir 
visose pereinamosiose Rungtynėse dėl teisės žaisti aukštesnėje/žemesnėje lygoje, gali žaisti 
tik toms atitinkamoms varžyboms, kuriose 2019 m. LFF sezoną dalyvavo papildomose 
Rungtynėse dalyvaujanti komanda, registruoti žaidėjai. 

13. Išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai 
taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): 

13.1. tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių 
skaičius, didesnis pergalių skaičius; 

13.2. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 

13.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

13.4. didesnis pergalių skaičius; 

13.5. burtai. 



14. Klubai, žaidžiantys UEFA klubinėse varžybose, turi teisę pasirinkti čempionato arba 
pirmenybių rungtynių datą tik UEFA klubinių varžybų metu, kai čempionato arba pirmenybių 
tvarkaraštyje numatytos 2 (dvi) galimos Rungtynių datos. (žaidžiant tiek namuose, tiek išvykoje). 
Galutinį sprendimą dėl Rungtynių datos priima LFF. 

15. Tose pačiose varžybose gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda. 

16. Jokie LFF A lygos, LFF I lygos, LFF II lygos, LFF III lygos ir žemesnių lygų klubai negali 
nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose Varžybose ar 
turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo Komiteto leidimo. 

17. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių ir/arba skaitmenų 
junginio. 

18. Visose LFF varžybose Klubai privalo naudoti tik tuos Komandų pavadinimus ir 
ženklus/logotipus, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus: 

18.1. Klubai turi būti atitinkamo Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo 
savininkais. Savininku yra laikomas Klubas: 

18.1.1. turintis Komandos pavadinimą atitinkantį juridinio asmens pavadinimą ir/ar Lietuvoje 
registruotą prekių ženklą, arba 

18.1.2. Klubas, licencijos, kuria trečiasis asmuo suteikia Klubui teisę naudoti prekių ženklą 
atitinkantį Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, turėtojas, jeigu toks licencijos pagrindu 
suteikiamas prekių ženklas Lietuvos Respublikoje ūkinėje – komercinėje veikloje naudojamas 
ne trumpiau kaip 3 (tris) metus, arba 

18.1.3 LFF varžybose ne trumpiau kaip paskutinius 2 (du) futbolo sezonus iki šių Nuostatų 
patvirtinimo naudojantis atitinkamą Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, kuris neatitinka 
Klubo juridinio asmens pavadinimo ir/ar nėra Lietuvoje registruotas Klubui priklausantis prekių 
ženklas, kai dėl tokio Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo naudojimo per minėtą 
laikotarpį nebuvo pateikta Klubo atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų iš trečiųjų asmenų; 

18.2.  Bet kuriuo atveju Klubas savo Komandos pavadinime ir/ar ženkle/logotipe negali 
naudoti kitam LFF varžybose dalyvaujančiam Klubui, nepriklausomai nuo lygos kuriame 
atitinkamo Klubo komanda žaidžia, priklausančio juridinio asmens pavadinimo ir/ar Komandos 
pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo ir/ar bet kokios jų dalies, išskyrus miesto, apskrities ir/ar kito 
geografinio regiono pavadinimo bei žodžių derinio „futbolo klubas“ ir/ar jų trumpinio „FK“ 
naudojimą; 

18.3. Komandų pavadinimuose ir/ar ženkluose/logotipuose draudžiama naudoti bet 
kokias nuorodas į kitas sporto šakas.  

19. Nuostatų 18.2 punkte ir 18.3. punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi Klubo, kuris 
naudojo LFF varžybose atitinkamą šių reikalavimų neatitinkantį Komandos pavadinimą ir/ar 
ženklą/logotipą 2018 metų futbolo sezone, atžvilgiu. Nuostatų 18.2 punkte ir 18.3. punktuose 
nurodyti reikalavimai atskiru LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu taip pat gali būti netaikomi 
kitais atvejais. 

20. Klubui, dalyvaujančiam LFF varžybose, draudžiama perleisti/suteikti kitam Klubui, teises 
į savo Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą. Atitinkamai, Klubui draudžiama bet kuriuo 
pagrindu įgyti teises į kito Klubo, kurio Komanda dalyvauja LFF varžybose, Komandos 
pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą. Šio Nuostatų punkto pažeidimo atveju, nebus laikoma, jog 
Klubas, įgijęs teises į Klubo, dalyvaujančio LFF varžybose, pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, yra 



tokio Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo savininku Nuostatų 18.1. punkto prasme. 

21. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo. 

22. Komanda, iškovojusi teisę iš žemesnės lygos pereiti į aukštesnę lygą, mažiausiai 2 (du) 
sekančius sezonus privalo žaisti tuo Komandos pavadinimu, kuriuo ji iškovojo teisę iš žemesnės 
lygos pereiti į kitą, nebent, suinteresuotam Klubui pateikus motyvuotą prašymą, yra priimamas 
LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl šios taisyklės netaikymo atitinkamos Komandos 
atžvilgiu.  

23. Klubas, dalyvaujantis ar iškovojęs teisę dalyvauti LFF A lygos, LFF I lygos ir LFF II lygos 
varžybose, gali pakeisti Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą tik LFF Vykdomojo Komiteto 
leidimu. Klubas, norėdamas pakeisti Komandos pavadinimą, turi pateikti motyvuotą prašymą 
LFF Vykdomajam komitetui. Klubui, pakeitus Komandos pavadinimą, Klubas nauju Komandos 
pavadinimu LFF varžybose privalo žaisti mažiausiai 5 (penkis) sezonus, einančius po 
Komandos pavadinimo pakeitimo.  

24. LFF atsisako registruoti Komandą LFF A lygos čempionatui ar LFF I lygos pirmenybėms 
Klubo registracijos LFF varžyboms prašyme nurodytu Komandos pavadinimu, jeigu jis neatitinka 
ir/ar pažeidžia šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus, keliamus Komandos pavadinimui 
ir/ar ženklui/logotipui. Tokiu atveju, kai Komandos pavadinimas neatitinka šių Nuostatų 
reikalavimų, atitinkama Komanda LFF A lygos čempionatui ar LFF I lygos pirmenybėms 
registruojama tuo pavadinimu, kuriuo ji rungtyniavo praėjusiame sezone atitinkamose LFF 
varžybose, jeigu jis atitinka šių Nuostatų reikalavimus, o kai LFF A lygos čempionatui ar LFF I 
lygos pirmenybėms registruojama praėjusiame futbolo sezone LFF varžybose nedalyvavusio 
Klubo Komanda arba buvęs Klubo Komandos pavadinimas neatitinka šių Nuostatų reikalavimų, 
Klubas įpareigojamas iki Komandų registracijos pabaigos pateikti kitą Komandos pavadinimą, 
atitinkantį šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Klubui to nepadarius ar nurodžius šių 
Nuostatų neatitinkantį pavadinimą, jo Komanda atitinkamoms LFF varžyboms nėra 
registruojama ir jose nedalyvauja. Tokiu atveju, kai Klubo Komandos ženklas/logotipas 
neatitinka šių Nuostatų reikalavimų, Klubas įpareigojamas iki Komandų registracijos pabaigos 
pateikti kitą Komandos ženklą/logotipą, kuris buvo naudojamas Komandai rungtyniaujant LFF A 
lygos čempionate ar LFF I lygos pirmenybėse, atitinkantį šiuose Nuostatuose nustatytus 
reikalavimus. Klubui to nepadarius ar pateikus šių Nuostatų neatitinkantį Komandos 
ženklą/logotipą, jo Komanda atitinkamoms LFF varžyboms nėra registruojama ir jose 
nedalyvauja. 

25. Dublerinės A lygos komandos ir Dublerinės komandos pavadinimas privalo būti 
sudarytas iš Pagrindinės komandos pavadinimo su žymeniu „B“.  

26. Visi Klube registruoti žaidėjai, gimę ne anksčiau nei 1998-01-01, turi teisę žaisti be 
apribojimų už to Klubo Pagrindinę ir/ar Dublerinę komandą. Ne ES piliečiai turi teisę žaisti 
nepažeidžiant 58 str.ir 93 str.   

27. LFF varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. Už pergalę 
skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų. 

28. Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse 
(neregistruotas LFF varžyboms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas LFF 
taisykles, drausminės nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija). 

29. Žaidėjų, įrašytų į Rungtynių protokolą, marškinėlių numeriai privalo atitikti tuos numerius, 
kurie žaidėjams buvo priskirti žaidėjus registruojant atitinkamoms LFF varžyboms. Sezono metu 
žaidėjų numeriai gali būti keičiami pateikiant LFF Varžybų ii licencijavimo departamentui 
prašymą, nurodant detales, koks asmuo keičiasi ir kas perima. Žaidėją išregistravus iš Klubo, jo 



turėtas numeris gali būti priskirtas naujam žaidėjui.  

30. Ant LFF A lygos čempionato žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti žaidėjo pavardė ir 
žaidėjo numeris. Pavardės raidžių dydis: 7,5 cm. LFF A lygos čempionato ir LFF I lygos 
pirmenybių numerio dydis ant žaidėjų marškinėlių nugarinės pusės: 25-35 cm. Numerio, kuris 
privalo būti ant dešinės kelnaičių pusės, dydis: 10-15 cm. LFF A lygos čempionato, LFF I lygos 
pirmenybių žaidėjų marškinėlių priekinėje pusėje turi būti Klubo logotipas, kuris buvo pateiktas 
LFF registruojant Klubo komandą atitinkamami LFF A lygos čempionatui ir LFF I lygos 
pirmenybėms. 

31. LFKA narių - Klubų žaidėjų marškinėlių priekinėje pusėje, viduryje, privalo būti paliktas 
tarpas 6,5 cm virš rėmėjų reklamos, rinktinės žaidėjų žymėjimui pagal LFKA nustatytą tvarką. 
Ant marškinėlių dešinės rankovės turi būti A lyga logotipas, kurio išmatavimai 6,5x8,0 cm. 

32. Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš atitinkamų varžybų, nesužaidus pusės (50%) 
varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, išskyrus 
Rungtynių drausmines nuobaudas). Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš atitinkamų 
varžybų, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai paliekami, o 
nesužaistose Rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3. Pasitraukusiųjų ar pašalintų 
Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF 
Drausmės Komitetas priima kitą sprendimą.  

33. Klubas negali perleisti teisių į Komandą. 

34. Joks Klubas, dalyvaujantis atitinkamose varžybose, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
turėti kito tose pačiose varžybose dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo 
nariu, dalyvauti kito tose pačiose varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar 
sporto veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau 
kaip vieno atitinkamose varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto 
veikloje. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam 
atitinkamose varžybose dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių 
akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais 
asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, 
galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus. 

35. LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu Klubas, dėl kurio yra duomenų, jog jis tiesiogiai ir/ar 
netiesiogiai per paskutinius 5 (penkis) sezonus galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria būtų 
siekiama daryti įtaką ne mažiau kaip 5 (penkių) rungtynių baigčiai ir/ar eigai, gali būti pripažintas 
neturinčiu teisė dalyvauti LFF A lygos čempionate ir/ar I lygos pirmenybėse. Tokios LFF 
Vykdomojo Komiteto sprendimu atveju, Klubas neįgyja teisės dalyvauti LFF A lygos čempionate 
ir/ar I lygos pirmenybėse ir jose jokia Klubo Komanda nedalyvauja. 

A LYGA 

36. 2019 m. LFF A lygos čempionate dalyvauja ne daugiau kaip 8 Komandos. Visų Komandų 
Klubai turi būti LFKA nariai. 

37. 2019 m. LFF A lygos čempionate turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus 
reikalavimus atitinkančių Klubų, turinčių LFF nustatyta tvarka išduotą A lygos licenciją, 
Komandos, taip pat Klubų, kuriems LFF Vykdomasis Komitetas suteikia tokią teisę kaip 
nustatyta Nuostatų 38 punkte, Komandos. 

38. Klubo, neturinčio A lygos licencijos, motyvuotu prašymu LFF Vykdomasis Komitetas gali 
suteikti tokiam Klubui (jo komandai) teisę dalyvauti LFF A lygos čempionate. LFF Vykdomasis 
Komitetas tokį prašymą išnagrinėja ir dėl jo priima atskirą sprendimą. LFF Vykdomajam 



Komitetui nusprendus atitinkamą prašymą tenkinti ir suteikti teisę dalyvauti LFF A lygos 
čempionate, LFF Vykdomasis Komitetas kartu skiria Klubui LFF klubų licencijavimo taisyklėse 
nustatytą sankciją (-as) bei įpareigoja Klubą LFF Vykdomojo komiteto nustatytu terminu, 
pašalinti trūkumus, dėl kurių jam nebuvo suteikta A lygos licencija, ar pateikti įrodymus, jog 
Klubas atitinka visus LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, keliamus A 
lygos licencijai gauti. Klubui, neįvykdžius LFF Vykdomojo Komiteto nurodytų įpareigojimų 
nustatytu terminu, LFF Drausmės Komitetas gali taikyti LFF Drausmės Kodekse numatytas 
sankcijas, taip pat Klubas nėra registruojamas LFF A lygos varžyboms ir jose negali dalyvauti. 

39. Turinčių teisę dalyvauti LFF A lygos čempionate Klubų ir jų Komandų sąrašą tvirtina LFF 
Vykdomasis Komitetas. Teisė dalyvauti LFF A lygos čempionate gali būti įgyvendinama tik 
atitinkamos Klubo Komandos registracijos LFF A lygos čempionatui veiksmu sutinkamai su 
šiuose Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos LFF A lygos čempionatui 
reikalavimais. 

40. LFF A lygos čempionatas vykdomas ratų sistema “pavasaris-ruduo”. 

41. LFF A lygos čempionatas yra vykdomas keturiais ratais, kurio tvarkaraštis sudarytas 
prieš čempionatą ir patvirtintas LFF Vykdomojo Komiteto. Komandos tarpusavyje žaidžia keturis 
kartus (dvi Rungtynės žaidžiamos namuose – dvi išvykoje). Visos Komandos sužaidžia po 28 
Rungtynes. Po keturių ratų Komandos dalinamos į dvi dalis, jų iškovoti taškai išlieka. Šešios (6) 
stipriausios komandos, užėmusios 1 – 6 vietas, pagal bergerio sistemą sudarytą tvarkaraštį ir 
patvirtintą LFF Vykdomąjame Komitete, žaidžia penktąjį (5) ratą  ir kovoja dėl LFF A lygos 
čempionato medalių (vieno rato sistema). 

42. Jei LFF A lygos čempionate dalyvauja 7 (septynios) komandos čempionatas yra 
vykdomas penkių ratų sistema, kurio tvarkaraštis sudarytas prieš čempionatą ir patvirtintas LFF 
Vykdomojo Komiteto. Komandos tarpusavyje žaidžia keturis kartus (dvi Rungtynės žaidžiamos 
namuose – dvi išvykoje). Po keturių ratų iškovoti taškai išlieka ir Komandos penktajį (5) ratą 
žaidžia pagal bergerio sistemą sudarytą tvarkaraštį ir patvirtintą LFF Vykdomąjame Komitete, 
Paskutinę vietą užėmusi komanda iškrenta į LFF I lygą. 

43. Jei LFF A lygos čempionate dalyvauja 6 (šešios) komandos čempionatas yra vykdomas 
šešiais ratais, kurio tvarkaraštis sudarytas prieš čempionatą ir patvirtintas LFF Vykdomojo 
Komiteto. Komandos tarpusavyje žaidžia šešis kartus (trys Rungtynės žaidžiamos namuose – 
trys išvykoje).  

44. LFF A lygos čempionate septintą (7) vietą užėmusi Komanda žaidžia Pereinamąsias 
Rungtynes su LFF I lygos antrąją (2) vietą užėmusia Komanda. 8 vietą LFF A lygos čempionate 
užėmusi Komanda iškrinta į LFF I lygą. Rungtynėms gali būti registruojami žaidėjai, kurie buvo 
registruoti Komandoje atitinkamai 2019 m. LFF A lygos ir LFF I lygos sezone.   

44.1. Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 3 (tris) žaidėjus. 

44.2. Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne daugiau kaip  
4 (keturi) žaidėjai, kurie yra ne ES piliečiai. 

44.3. Kiekviena Komanda pereinamųjų rungtynių “namų” rungtynes žaidžia stadione, 
kuriame ji “namų” rungtynes vykdė atitinkamai 2019 m. sezono LFF A lygoje ir LFF I lygoje 

44.4.  Abiejose Rungtynėse yra taikomi apribojimai ir/ar suspendavimai žaidėjams, 
kurie  LFF A ir I lygos varžybose paskutiniame ture gavo geltonas korteles, už kurias turėtų 
praleisti sekančias rungtynes 

44.5. Pirmosios pereinamosios Rungtynės žaidžiamos LFF I lygos Komandos “namų” 



stadione, antrosios pereinamosios Rungtynės žaidiamos LFF A lygos Komandos “namų” 
stadione.  

44.6. Po dviejų Rungtynių bendram rezultatui esant lygiam, nugali Komanda, pasiekusi 
daugiau įvarčių išvykoje.  

44.7. Abiejų Rungtynių rodikliams esant lygiems, Rungtynės pratęsiamos (2 kėliniai po 
15 minučių). Šiems rodikliams nepakitus ir po pratęsimo, mušami 11 metrų baudiniai. Pratęsimo 
metu išvykoje pasiektas įvartis skaičiuojamas dvigubu.  

44.8. LFF A lygos čempionate septintą (7) vietą užėmusi Komanda nugalėjusi 
pereinamąjų Rungtynių serijoje, lieka kito sezono LFF A lygos čempionate, o LFF I lygos (pirmos 
lygos) antrąją (2) vietą užėmusi Komanda – kito sezono LFF I lygos pirmenybėse, ir atvirkščiai. 

44.9. Komandos, žaidžiančios pereinamąsias Rungtynes, vadovaujasi A lygos 
Rungtynių reglamentu. 

45. Aštuntą (8) vietą užėmusi Komanda tiesiogiai iškrenta į LFF I lygą. 

46. Tuo atveju, jeigu LFF A lygos čempionate dalyvauja mažiau nei 8 Komandos, LFF A 
lygos čempionatas vyksta pagal LFKA siūlomą tvarką, kurią tvirtina LFF Vykdomasis Komitetas 
atskiru sprendimu.. Tuo atveju, jeigu LFF A lygos čempionate dalyvauja mažiau nei 7 
Komandos, A lygos čempionatas vykdomas 5 (penkių) ratų sistema. 

47. LFF A lygos čempionato nugalėtojams suteikiami atitinkamo sezono metų Lietuvos 
čempionų vardai. 

48. Dublerinės A lygos komandos klubams pageidaujant dalyvauja LFF I arba LFF II lygų 
pirmenybėse.  Palikti seną reglamentą (LFF) 

49. LFF A lygos čempionato nugalėtojui įteikiama LFF Čempionų taurė (pereinamoji) ir 
atitinkamo sezono metų LFF A lygos čempionato nugalėtojų taurė. 

50. LFF A lygos čempionato prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 40 
medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). 

51. LFF A lygos čempionas yra apdovanojamas jo Komandos rungtynių dieną, po to, kai 
tampa aišku, kas tapo LFF A lygos čempionu. Po atitinkamų Rungtynių baigties tokiai Komandai 
įteikiama taurė, medalių komplektas. Jeigu dėl LFF A lygos čempionato nugalėtojo kovoja dvi 
ar daugiau komandų, nugalėtojas apdovanojamas sekančiose “namų” rungtynėse. 
Apdovanojimo ceremoniją organizuoja LFF ir LFKA. 

52. LFF Vykdomasis komitetas, suderinus su LFKA, turi teisę nuspręsti kitaip nei numatyta 
Nuostatų 42 - 43 punktuose, jeigu yra didinamas arba mažinamas atitinkamo sezono LFF A 
lygos čempionate dalyvaujančių Komandų skaičius. 

53. LFF A lygos čempionate paskutinis 4 rato ir paskutinis turas privalo būti žaidžiamas tą 
pačią dieną ir tuo pačiu laiku.  

54. LFF A lygos klubas turi teisę turėti Dukterinę komandą žemesnėse lygose, ją atskirai 
registruojant atitinkamoms Varžyboms.  

55. LFF A lygos čempionato Klubai privalo turėti Dublerinę A lygos komandą bei ne mažiau 
kaip 6 (šešias) vaikų – jaunimo metų amžiaus komandas, kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių 
aukščiausios arba I lygos pirmenybėse. 



56. Iš Pagrindinės LFF A lygos Klubo komandos Klubo Dublerinėje A lygos komandos 
Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 vartininkas (be 
amžiaus apribojimų), taip pat neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2019 m. tokie žaidėjai 
bus gimę 1998 m. ir jaunesni). Iš Dublerinės LFF A lygos Klubo komandos Klubo Pagrindinėje 
A lygos komandoje Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) 
ir 1 vartininkas (be amžiaus apribojimų), taip pat neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2019 
m. tokie žaidėjai bus gimę 1998 m. ir jaunesni). Pagrindinėje klubo komandoje gali  būti 
registruojami 4 (keturi) ne ES piliečiai ir Klubo Dublerinėje komandoje taip pat gali  būti 
registruojami 4 (keturi) ne ES piliečiai. 

57. Dublerinėje A lygos komandoje vienu metu aikštėje privalo žaisti ne mažiau nei 6 (šeši) 
žaidėjai ES piliečiai, gimę ne anksčiau nei 1998-01-01, tačiau ne daugiau kaip 4 iki 1998-01-01 
gimę žaidėjai, žaidžiantys kitose nei vartininko pozicijoje. 

58. LFF A lygos čempionate Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti 
ne daugiau kaip  4 (keturi) žaidėjai, kurie yra ne ES piliečiai.  

59. LFF A lygos čempionato Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 3 (tris) 
žaidėjus. 

60. LFF A lygos čempionate privaloma žaisti naudojant NK MERLIN PROMO kamuolius: 

61. 1 kamuolys aikštėje; 

62. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją; 

63. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių aikštės 
linijų (4 kamuoliai), kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 6 (šeši) asmenys, aprengti vienoda 
sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (tokių asmenų buvimas yra būtinas).  

64. LFF A lygos čempionate Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo 
paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais 
Nuostatais. Be kita ko, ji privalo užtikrinti: 

64.1. Greitosios pagalbos  automobilio budėjimą ir medicinos darbuotojų budėjimą 
varžybų metu – privalo būti 2 neštuvai ir nemažiau nei 4 sanitarai; 

64.2. mineralinį vandenį ir arbatą teisėjams; 

64.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir elektroninę žaidėjų keitimų lentą 
rezerviniam teisėjui; 

64.4. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu, saugos tarnybos budėjimą 
Rungtynių metu stadione. Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo pradėti budėjimą nuo tada 
kai oficialiai atidaromi vartai į stadioną žiūrovams, bet ne vėliau nei likus 1 val. iki Rungtynių 
pradžios, ir baigti budėjimą 1 val. po Rungtynių pabaigos. Tik Rungtynių delegatas, o jam nesant 
Rungtynių inspektorius turi teisę budinčius pareigūnus paleisti anksčiau. Tačiau kilus 
konfliktinėms situacijoms, pareigūnai privalo budėti tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas 
Rungtynių dalyvių, žiūrovų, oficialių asmenų saugumas; 

64.5. Rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- 
“svečiai”); 

64.6. stadione būtų veikiantis kompiuteris, spausdintuvas, interneto ryšys bei kitos 
reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų spausdinimui; stadione 
Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, inspektoriams, 



Komandų atstovams, LFF administracijos darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei 
atsispausdinti joje esančius duomenis. 

64.7. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, AFF prezidentams, LFTA 
teisėjams ir Rungtynių inspektoriams, LFF varžybų ir renginių bei LFF licencijavimo skyrių 
darbuotojams, pateikus darbuotojo pažymėjimą; 

64.8. jog visų Rungtynių metu stadionuose turi būti iškelta valstybinė vėliava; 

64.9. jog prieš ir po Rungtynių būtų padaromos Rungtynių protokolų kopijos 
Rungtynėse dalyvavusioms komandoms bei Rungtynių delegatui, inspektoriui ir Rungtynių 
teisėjui; 

64.10. jog stadione būtų elektrikas, kuris turi garantuoti pastovų elektros tiekimą, o 
gedimo atveju būtų įjungtas avarinis elektros aprūpinimas. 

65. LFF A lygos čempionate Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo laikytis 
LFKA patvirtintų Rungtynių organizavimo reikalavimų, neprieštaraujančių šiems Nuostatams. 

66. Klubas, kurio Komanda yra “šeimininkė”, privalo filmuoti Rungtynes bent viena vaizdo 
kamera jeigu rungtynės nėra filmuojamos ir/arba transliuojamos internetu. Rungtynių vaizdo 
įrašą privaloma per 24 val. pateikti LFF ar LFTA pareikalavus. Rungtynių vaizdo įrašą Klubai 
privalo saugoti ne mažiau kaip 15 darbo dienų. 

67. Klubas, kurio Komanda yra “šeimininkė”, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 6 (šešis) 
asmenų, paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki Rungtynių pradžios ir rungtynių 
metu. Šie asmenys turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo 
rungtyniaujančių Komandų aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą. 

68. Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, atsakingas darbuotojas (registracijoje Klubas 
privalo nurodyti vardą ir pavardę) 2 val. iki Rungtynių pradžios turi pasitikti Rungtynių teisėjus, 
inspektorių, bei delegatą bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus. 

69. Iki Rungtynių likus 90 min. Rungtynių delegatas, o jam nesant Rungtynių inspektorius, 
privalo surengti pasitarimą, kuriame privalo dalyvauti abiejų rungtyniaujančių Komandų atstovai, 
Rungtynių inspektorius, teisėjai ir saugos tarnybų atstovai atsakingi už saugumą Rungtynių 
metu, bei stadiono administracijos atstovas. Rungtynių delegatas/inspektorius užpildo 
susirinkimo dalyvių lapą su dalyvaujančių asmenų pavardėmis.  

70. Registraciją LFF A lygos čempionatui, nepriklausomai nuo to, kas organizuoja ir vykdo 
LFF A lygos čempionatą, vykdo LFF. Registracija LFF A lygos čempionatui yra vykdoma LFF 
nustatytu terminu. Registracijos LFF A lygos čempionatui metu: 

70.1. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas LFF A 
lygos čempionate rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas, pateikiamas Klubo 
logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, 
taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo žaidimo taisyklių ir šių nuostatų, LFF ar jos 
įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF įstatuose numatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos; 

70.2. sutinkamai su šių Nuostatų reikalavimais, LFF A lygos čempionatui registruojamų 
Klube LFF nustatyta tvarka LFF nustatytos formos registruojamų varžyboms žaidėjų paraišką; 
registruojamų varžyboms žaidėjų paraiška gali būti keičiama/pildoma tik Žaidėjų registracijos 
periodų laikotarpiais; oficialūs asmenys registruojami Comet sistemoje klubo priofilyje, jie gali 
būti keičiami/pildomi viso sezono metu; 

70.3. Klubas turi pateikti LFF visų Nuostatų 65.2. punkte nurodytoje paraiškoje 



nurodytų žaidėjų, o taip pat ir klube registruotų oficialių asmenų pasirašytas LFF nustatytos 
formos deklaracijas dėl neteisėtos įtakos darymo ir sutartų rungtynių draudimo; LFF turi teisę 
neregistruoti LFF varžyboms žaidėjų ir oficialių asmenų, kurių pasirašytų deklaracijų dėl 
neteisėtos įtakos darymo ir sutartų Rungtynių draudimo Klubas nepateikė; Siūloma žaidėjams 
užsieniečiams pildyti deklaraciją, kuri būtų dvejoms kalbomis lietuvių ir anglų. 

70.4. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos pažymą apie Klubą ir jį 
kontroliuojančius juridinius ir fizinius asmenis, šioje pažymoje pateikiant joje nurodyta 
informaciją apie Klubą ir minėtus asmenis, t. y. nurodyti Klubo pavadinimą, teisinę formą, Klubo 
valdymo organų narius, Klubo dalyvius bei jų turimų balsavimo teisių struktūrą procentais, jei 
yra, asmenis, kuriems yra suteiktos balsavimo teisės Klubo visuotiniame 
akcininkų/narių/dalininkų susirinkimuose, Klubo dalyvių juridinių asmenų, turinčių ne mažiau nei 
1/5 balsavimo teisių Klubo visuotiniame akcininkų/narių/ dalininkų susirinkimuose, teisinę formą, 
juridinio asmens kodą, valdymo organų narius ir dalyvius; 

70.5. Klubas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėjęs ne mažiau kaip  50% 
LFF A lygos teisėjavimo mokesčio, kurį tvirtina LFF Vykdomasis komitetas. Šis reikalavimas 
netaikomas, jeigu LFF Vykdomasis komitetas nusprendžia LFF A lygos teisėjavimo mokesčio 
nenustatyti.  

70.6. Klubas turi būti pašalinęs visus trūkumus, dėl kurių jam nebuvo suteikta A lygos 
licencija, jeigu Klubui teisę dalyvauti LFF A lygos čempionate buvo suteikta kaip numatyta šių 
Nuostatų 37 punkte. 

70.7. Klubas turi turėti stadioną, atitinkantį šių Nuostatų bei LFF klubų licencijavimo 
taisyklių reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų vykdymą. 

71. Reikalavimai LFF A lygos čempionatui registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau 
kaip  25 (dvidešimt penki) žaidėjai, iš kurių 5 (penki) privalo būti Lietuvos Respublikos piliečiai, 
gimę ne anksčiau nei 1998-01-01, ir ne daugiau nei 4 (keturi) ne ES šalių piliečiai. Sąraše gali 
būti ne daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai perkeltų (paskolintų) iš kitų 
Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai. 
Žaidėjo registracijos mokestis ne Lietuvos Respublikos piliečiams 750 (septyni šimtai 
penkiasdešimt) Eurų.  

72. Varžybų dalyvių registracija Rungtynėms LFF A lygos čempionate turi būti baigta likus 
ne mažiau kaip 60 minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios. Į Rungtynių žaidėjų sudėtį 
neįtrauktas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. 

73. Varžybų dalyvių registracija, užpildant Rungtynių žaidėjų sudėtį Rungtynėms LFF A 
lygos čempionate, yra vykdoma per COMET sistemą. 

74. LFF A lygos čempionato Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti 
suvedama į COMET duomenų bazę.  

I LYGA 

75. LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau kaip 16 Komandų. 

76. 2019 m. LFF I lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus 
reikalavimus atitinkančių Klubų, turinčių I lygos licenciją, Komandos, taip pat Klubų, kuriems LFF 
Vykdomasis Komitetas suteikia tokią teisę kaip nustatyta Nuostatų 77 punkte, Komandos. 

77. Klubo, neturinčio I lygos licencijos, motyvuotu prašymu LFF Vykdomasis Komitetas gali 
suteikti tokiam Klubui (jo komandai) teisę dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse. LFF Vykdomasis 



Komitetas tokį prašymą išnagrinėja ir dėl jo priima atskirą sprendimą. LFF Vykdomajam 
Komitetui nusprendus atitinkamą prašymą tenkinti ir suteikti teisę dalyvauti LFF I lygos 
pirmenybėse, LFF Vykdomasis Komitetas kartu skiria Klubui LFF klubų licencijavimo taisyklėse 
nustatytą sankciją (-as) bei įpareigoja Klubą LFF Vykdomojo komiteto nustatytu terminu, 
pašalinti trūkumus, dėl kurių jam nebuvo suteikta I lygos licencija, ar pateikti įrodymus, jog 
Klubas atitinka visus LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, keliamus I 
lygos licencijai gauti. Klubui, neįvykdžius LFF Vykdomojo Komiteto nurodytų įpareigojimų 
nustatytu terminu, LFF Drausmės Komitetas gali taikyti LFF Drausmės Kodekse numatytas 
sankcijas, taip pat Klubas nėra registruojamas LFF I lygos varžyboms ir jose negali dalyvauti. 

78. Turinčių teisę dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse Klubų ir Komandų sąrašą tvirtina LFF 
Vykdomasis Komitetas. Teisė dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse gali būti įgyvendinama tik 
atitinkamos Klubo Komandos registracijos LFF I lygos pirmenybėms veiksmu, sutinkamai su 
šiuose Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos LFF I lygos pirmenybėms 
reikalavimais. 

79. Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 15-16 komandų, pirmenybės 
vykdomos 2 (dviejų) ratų sistema. Komandos žaidžia du ratus (namai ir išvyka).  

80. Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 14 Komandų, pirmenybės vykdomos 
2 (dviejų) ratų sistema. Komandos žaidžia du ratus (namai ir išvyka).  

13 komandų 

Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 13 Komandų, pirmenybės vykdomos 2,5 
(dviejų su puse) ratų sistema. Komandos žaidžia du ratus (namai ir išvyka). Sužaidus du ratus, 
Komandos skirstomos į dvi grupes (1-7 ir 8-13). Visi iškovoti po dviejų ratų taškai užskaitomi. 
Grupėse Komandos žaidžia vieno rato sistema pagal Bergerio sistemą. Grupės, kurioje žaidžia 
1-7 vietas po dviejų ratų užėmusios Komandos, sužaidus visas LFF I lygos pirmenybių 
Rungtynes, žemiau 7 vietos nekrenta. Atitinkamai grupėje, kurioje žaidžia 8 -13 vietas po dviejų 
ratų užėmusios Komandos, sužaidus visas LFF I lygos pirmenybių Rungtynes negali pakilti 
aukščiau 8 vietos. 

12 komandų 

Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 12 Komandų, pirmenybės vykdomos 2,5 
(dviejų su puse) ratų sistema. Komandos žaidžia du ratus (namai ir išvyka). Sužaidus du ratus, 
Komandos skirstomos į dvi grupes (1-6 ir 7-12). Visi iškovoti po dviejų ratų taškai užskaitomi. 
Grupėse Komandos žaidžia vieno rato sistema pagal Bergerio sistemą. Grupės, kurioje žaidžia 
1-6 vietas po dviejų ratų užėmusios Komandos, sužaidus visas LFF I lygos pirmenybių 
Rungtynes, žemiau 6 vietos nekrenta. Atitinkamai grupėje, kurioje žaidžia 7 -12 vietas po dviejų 
ratų užėmusios Komandos, sužaidus visas LFF I lygos pirmenybių Rungtynes negali pakilti 
aukščiau 7 vietos. 

11 komandu 

Tuo atveju, jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 11 Komandų, pirmenybės vykdomos 3 (trijų) 
ratų sistema. Komandos žaidžia 2 (du) ratus (namai ir išvyka), pirmenybių trečio rato tvarkaraštis 
sudaromas pagal 2018 m. pirmenybėse komandų užimtas vietas.  

81. LFF I lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama LFF I lygos pirmenybių nugalėtojo taurė.  

82. LFF I lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 35 
medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).  



83. LFF I lygos pirmenybių pirmos vietos laimėtojas įgyja teisę kitą LFF sezoną žaisti LFF A 
lygos čempionate. Siekiant pasinaudoti šia teise atitinkamas Klubas privalo įgyvendinti visus su 
dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamus reikalavimus.  

84. Jei LFF I lygos laimėtojai atsisako dalyvauti kito sezono LFF A lygos čempionate arba 
neatitinka visų su dalyvavimu LFF A lygos čempionate siejamų reikalavimų, tuomet šią teisę 
įgyja LFF I lygos pirmenybių antros vietos laimėtojas, jeigu pereinamosiose rungtynėse 
neiškovojo teisės dalyvauti A lygos čempionate ir jeigu jie įgyvendina visus su dalyvavimu LFF 
A lygos čempionate siejamus reikalavimus. Galutinį sprendimą dėl LFF I lygos pirmenybėse 
dalyvavusių Komandų dalyvavimo kito sezono LFF A lygos čempionate priima LFF Vykdomasis 
komitetas. 

85. Jei LFF I lygos pirmenybių pirmos ir antros vietų laimėtojai atsisako dalyvauti kito sezono 
LFF A lygos čempionate arba neatitinka visų su dalyvavimu A lygos čempionate siejamų 
reikalavimų, tuomet LFF A lygos čempionate 7 (septintą) ir 8 (aštuntą) vietą užėmusios 
Komandos išlaiko teisę žaisti kito sezono LFF A lygos čempionate. 

86. Jei LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 16 Komandų, keturios paskutines vietas 
užėmusios Komandos praranda teisę kitą sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse ir iškrenta į 
LFF II lygą, nebent yra Nuostatų 143 punkte numatytos aplinkybės. Tokiu atveju iškrentančių į 
LFF II lygą Komandų, užėmusių paskutines vietas, skaičius priklauso nuo to, ar į LFF I lygą kyla 
LFF II lygoje dalyvavusi Dublerinė A lygos komanda. 

87. LFF I lygoje gali žaisti ne daugiau kaip 4 (keturios) Dublerinės LFF A lygos komandos.  

88. LFF I lygos pirmenybėse paskutinis turas privalo būti žaidžiami tą pačią dieną ir tuo pačiu 
laiku.  

89. LFF I lygos klubai privalo turėti ne mažiau kaip 4 (keturias) vaikų – jaunimo Komandas, 
kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių Elitinės arba I lygos varžybose, taip pat gali turėti 
Dublerines bei Dukterines komandas žemesnėse lygose.  

90. Iš LFF I lygos Klubo Pagrindinės komandos ir Dublerinės komandos gali patekti 
neribotas kiekis žaidėjų į Elitines (U-19 ir U-17) lygų atitinkamo Klubo komandas (turi atitikti 
amžiaus apribojimus). LFF I lygos pirmenybėse visų rungtynių metu, aikštėje, vienoje 
komandoje privalo žaisti ne mažiau kaip 1 (vienas) Lietuvos pilietis (gimę ne anksčiau 
1998.01.01) ir nemažiau kaip 1 (vienas) Lietuvos pilietis (gimę ne anksčiau 2000.01.01) ir 
jaunesni žaidėjai. 

91. Iš LFF I lygos Pagrindinės Klubo komandos gali patekti ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne 
vartininkai) ir vartininkas (be amžiaus apribojimų) į atitinkamo Klubo Dublerinę komandą ir 
neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2019 m. tokie žaidėjai bus gimę 1998 m. ir jaunesni). 
Iš Dublerinės LFF I lygos Klubo komandos Klubo Pagrindinėje I lygos komandoje Rungtynėms 
gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 vartininkas (be amžiaus 
apribojimų), taip pat neribotas kiekis žaidėjų iki 21 metų (pvz., 2019 m. tokie žaidėjai bus gimę 
1998 m. ir jaunesni). Pagrindinėje klubo komandoje gali  būti registruojami 4 (keturi) ne ES 
piliečiai ir Klubo Dublerinėje komandoje taip pat gali  būti registruojami 4 (keturi) ne ES piliečiai. 

92. Dublerinėje komandoje vienu metu aikštėje privalo žaisti ne mažiau nei 6 (šeši) žaidėjai, 
ES piliečiai, gimę ne anksčiau nei 1998-01-01, tačiau ne daugiau kaip 4 (keturi) iki 1998-01-
01 gimę žaidėjai, žaidžiantys kitose nei vartininko pozicijoje. 

93. LFF I lygos pirmenybių Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti 
ne daugiau kaip 3 (trys) ne ES piliečiai.  



94. LFF I lygos pirmenybių Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 
(penkis) žaidėjus, rungtynių protokole gali būti registruojami 23 (dvidešimt trys) žaidėjai. 

95. LFF I lygos pirmenybėse privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 6 kamuolius, 
aprobuotus FIFA, žaisti naudojant NIKE MERLIN, kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 4 (keturi) 
asmenys, aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (tokių 
asmenų buvimas yra būtinas).  

96. LFF I lygos pirmenybėse Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo 
paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis bei Nuostatais. 
Be kita ko, ji privalo užtikrinti: 

96.1.  greitosios pagalbos automobilio ir medicinos darbuotojųbudėjimą varžybų metu, 
taip pat privalo būti neštuvai ir nemažiau nei 4 sanitarai; 

96.2. mineralinį vandenį ir arbatą teisėjams; 

96.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir įrangą žaidėjų keitimams parodyti 
rezerviniam teisėjui; 

96.4. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu, saugos tarnybos budėjimą 
Rungtynių metu stadione. Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo pradėti budėjimą nuo tada 
kai oficialiai atidaromi vartai į stadioną žiūrovams, bet ne vėliau nei likus 1 val. iki Rungtynių 
pradžios, ir baigti budėjimą 1 val. po Rungtynių pabaigos. Tik Rungtynių delegatas, o jam nesant 
Rungtynių inspektorius turi teisę budinčius pareigūnus paleisti anksčiau. Tačiau kilus 
konfliktinėms situacijoms, pareigūnai privalo budėti tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas 
Rungtynių dalyvių, žiūrovų, oficialių asmenų saugumas;  

96.5.  jog prieš ir po Rungtynių būtų padaromos Rungtynių protokolų kopijos 
Rungtynėse dalyvavusioms Komandoms bei Rungtynių delegatui, inspektoriui ir Rungtynių 
teisėjui; 

96.6. Rezultatų skelbimo skydą (tablo) su Komandų pavadinimais (“šeimininkai”- 
“svečiai”); 

96.7. stadione būtų veikiantis kompiuteris, spausdintuvas, interneto ryšys bei kitos 
reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų spausdinimui; stadione 
Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, inspektoriams, 
Komandų atstovams, LFF administracijos darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei 
atsispausdinti joje esančius duomenis. 

96.8. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, LFTA teisėjams ir Rungtynių 
inspektoriams, LFF varžybų ir licencijavimo skyrių darbuotojams, pateikus darbuotojo 
pažymėjimą; 

96.9. jog visų Rungtynių metu stadionuose būtų iškelta valstybinė vėliava; 

96.10.  jog stadione būtų elektrikas, kuris turi garantuoti pastovų elektros tiekimą, o 
gedimo atveju būtų įjungtas avarinis elektros aprūpinimas. 

97. Klubas, kurio Komanda yra “šeimininkė”, privalo filmuoti savo Komandos “namų” 
Rungtynes LFF I lygos pirmenybėse. Klubas atitinkamų jo filmuotų Rungtynių vaizdo įrašą, DVD 
ar kitoje, su LFF suderintoje, laikmenoje ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo atitinkamų 
Rungtynių vykdymo dienos privalo pateikti LFF varžybų ir renginių vykdymo skyriui. Vaizdo 
įrašas turi būti kokybiškas, informatyvus, jame turi būti nepertraukiamai užfiksuota visa 



filmuojamų Rungtynių eiga. Klubas, pažeidęs šiuos reikalavimus, yra baudžiamas bauda iki 2 
000 EUR (dviejų tūkstančių eurų). Klubas, pažeidęs šiuos reikalavimus, kai yra duomenų, jog 
atitinkamos Rungtynės galėjo būti sutartos, yra baudžiamas ne mažesne kaip 8 000 EUR 
(aštuonių tūkstančių eurų) bauda. 

98. Klubas, kurio Komanda yra “šeimininkė”, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 4 (keturių) 
asmenų, paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki Rungtynių pradžios ir Rungtynių 
metu. Šie asmenys turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo 
rungtyniaujančių Komandų aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą. 

99. Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, atsakingas darbuotojas 1 val. 30 min. iki 
Rungtynių pradžios turi pasitikti Rungtynių teisėjus ir inspektorių bei dalyvauti šalinant rastus 
trūkumus. 

100. LFF I lygos Klubas, remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis, skiria bent vieną 
kvalifikuotą gydytoją, atsakingą už Klubo Pagrindinės komandos medicininę priežiūrą. Jis 
privalo teikti medicininę pagalbą namų Rungtynėse bei rekomenduotina, kad teiktų medicininę 
pagalbą Rungtynėse svečiuose. 

101. Registraciją LFF I pirmenybėms, nepriklausomai nuo to, kas organizuoja ir vykdo LFF I 
lygos pirmenybes, vykdo LFF. Registracija LFF I lygos pirmenybėms yra vykdoma LFF nustatytu 
terminu. Registracijos LFF I lygos pirmenybėms metu: 

101.1. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas LFF I 
lygos pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas, pateikiamas Klubo 
logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, 
taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo žaidimo taisyklių ir šių Nuostatų, LFF ar jos 
įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF įstatuose numatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos; 

101.2. sutinkamai su šių Nuostatų reikalavimais, LFF I lygos pirmenybėms 
registruojamų Klube LFF nustatyta tvarka LFF nustatytos formos registruojamų varžyboms 
žaidėjų paraišką; registruojamų varžyboms žaidėjų paraiška gali būti keičiama/pildoma tik 
Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; oficialūs asmenys registruojami Comet sistemoje 
klubo priofilyje, jie gali būti keičiami/pildomi viso sezono metu; 

101.3. Klubas turi pateikti LFF visų Nuostatų 101.2 punkte nurodytoje paraiškoje 
nurodytų žaidėjų, o taip pat ir klube registruotų oficialių asmenų pasirašytas LFF nustatytos 
formos deklaracijas dėl neteisėtos įtakos darymo ir sutartų Rungtynių draudimo; LFF turi teisę 
neregistruoti LFF varžyboms žaidėjų ir oficialių asmenų, kurių pasirašytų deklaracijų dėl 
neteisėtos įtakos darymo ir sutartų Rungtynių draudimo Klubas nepateikė; 

101.4. Klubas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėjęs ne mažiau kaip 50% 
LFF I lygos teisėjavimo mokesčio, kurį tvirtina LFF Vykdomasis komitetas. Šis reikalavimas 
netaikomas, jeigu LFF Vykdomasis komitetas nusprendžia LFF I lygos teisėjavimo mokesčio 
nenustatyti; 

101.5. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos pažymą apie Klubą ir jį 
kontroliuojančius juridinius ir fizinius asmenis, šioje pažymoje pateikiant joje nurodyta 
informaciją apie Klubą ir minėtus asmenis, t. y. nurodyti Klubo pavadinimą, teisinę formą, Klubo 
valdymo organų narius, Klubo dalyvius bei jų turimų balsavimo teisių struktūrą procentais, jei 
yra, asmenis, kuriems yra suteiktos balsavimo teisės Klubo visuotiniame 
akcininkų/narių/dalininkų susirinkimuose, Klubo dalyvių juridinių asmenų, turinčių ne mažiau nei 
1/5 balsavimo teisių Klubo visuotiniame akcininkų/narių/ dalininkų susirinkimuose, teisinę formą, 
juridinio asmens kodą, valdymo organų narius ir dalyvius; 



101.6. turi būti pašalinęs visus trūkumus, dėl kurių jam nebuvo suteikta I lygos licencija, 
jeigu Klubui teisę dalyvauti LFF I lygos čempionate buvo suteikta kaip numatyta šių Nuostatų 77 
punkte. 

101.7. Klubas turi turėti stadioną, atitinkantį šių Nuostatų bei LFF klubų licencijavimo 
taisyklių reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų vykdymą. 

102. Reikalavimai LFF I lygos pirmenybėms registruojamų Komandų sudėčiai: 30 
(trisdešimt) žaidėjų. Sąraše gali būti ne daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai 
perkeltų (paskolintų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne 
daugiau kaip 2 (du) žaidėjai. Žaidėjo registracijos mokestis ne Lietuvos Respublikos piliečiui 750 
(septyni šimtai penkiasdešimt) Eurų. 

103. LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu teisė dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse gali būti 
suteikta Nacionalinės futbolo akademijos komandai, neatsižvelgiant į šių Nuostatų 77-78 punktų 
sąlygas. 

104. LFF I lygos pirmenybių varžybų tvarkaraštį tvirtina LFF Vykdomasis Komitetas. 

105. Pakvietus į LFF sudaromas  nacionalines futbolo rinktines iš vienos LFF I lygos 
pirmenybėse dalyvaujančios Komandos 3 (trys) ir daugiau žaidėjų, šios Komandos Klubo 
prašymu Rungtynės gali būti atkeliamos arba nukeliamos.  

106. Varžybų dalyvių Registracija Rungtynėms LFF I lygos pirmenybėse, turi būti baigta likus 
ne mažiau kaip 45 minučių iki atitinkamų Rungtynių pradžios. Į Rungtynių žaidėjų sudėtį 
neįtrauktas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. 

107. Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą Rungtynėms LFF I lygos pirmenybėse, 
yra vykdoma per COMET sistemą. 

108. LFF I lygos pirmenybių Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti 
suvedama į COMET duomenų bazę. 

LFF TAURĖS VARŽYBOS  

109. 2019 m. LFF Taurės varžybos vykdomos LFF Vykdomojo komiteto patvirtintame 
Kalendoriuje nustatytomis datomis.  

110. 2019 metų LFF Taurės varžybose privalo dalyvauti LFF A lygos, LFF I ir II lygos 
Komandos.  

111. LFF Taurės varžybose taip pat gali dalyvauti ir kitų Klubų, registruotų COMET sistemoje, 
Komandos.  

112. Klubai, pageidaujantys dalyvauti 2019 m. LFF Taurės varžybose turi pateikti LFF 
nustatytos formos prašymus dalyvauti LFF Taurės varžybose LFF iki 2019 m. balandžio 5 d. 
Prašymu Klubas, be kita ko, yra nurodomas LFF Taurės pirmenybėse rungtyniausiančios Klubo 
Komandos pavadinimas, pateikiamas Klubo logotipo pavyzdys bei kuriuo Klubas įsipareigoja 
laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo 
žaidimo taisyklių ir šių Nuostatų, LFF ar jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų, LFF 
įstatuose nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarko. 

113. LFF Taurės varžybose gali žaisti tik Klube LFF nustatyta tvarka registruoti žaidėjai.  

114. LFF Taurės varžybose gali dalyvauti tik atitinkamo Klubo Pagrindinė komanda. 



115. 2019 m. LFF Taurės varžybose 8 (aštuonios) 2019 m. LFF A lygos čempionato 
Komandos, pradeda žaisti nuo šešioliktfinalio.  

116. 2019 m. LFF Taurės varžybose visuose etapuose iki finalo, ištraukus burtus, Komandos 
žaidžia po vienerias Rungtynes. Rungtynių šeimininkais tampa žemesnės lygos Komandos. 
Jeigu Komandų porą sudaro tų pačių lygų Komandos, tai aikštės šeimininkais tampa pirmoji 
burtų poros Komanda. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, Rungtynės pratesiamos (2 kėliniai 
po 15 minučių). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai.  

117. 2019 m. LFF Taurės varžybų finalas vykdomas 2019 m. rugsėjo 29 d. LFF Vykdomojo 
Komiteto sprendimu patvirtintoje vietoje. 

118. Finale žaidžiamos vienerios Rungtynės. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, Rungtynės 
pratesiamos (2 kėliniai po 15 min). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai.  

119. LFF Taurės varžybų Rungtynėse iki aštunfinalio (imtinai) leidžiama keisti ne daugiau kaip 
5 žaidėjus, o vėlesniuose etapuose - ne daugiau kaip 3 žaidėjus. 

120. LFF Taurės varžybų Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne 
daugiau kaip  4 (keturi) ) žaidėjai ne ES piliečiai.  

121. LFF Taurės Varžybų Rungtynes nuo aštuntfinalio (imtinai) privaloma žaisti naudojant 8 
kamuolius, aprobuotus FIFA: 

121.1. 1 kamuolys aikštėje; 

121.2. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją; 

121.3. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių 
aikštės linijų (4 kamuoliai), kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 6 (šeši) jaunieji futbolininkai, 
aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (jaunųjų 
futbolininkų buvimas yra būtinas). 

122. LFF III lygos ir žemesnių lygų komandų žaidėjai privalo visų Varžybų metu turėti savo 
lygų galiojančias licencijas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

123. LFF Taurės varžybų rungtynių teisėjavimo išlaidas (II, III ir IV) lygų komandoms, apmoka 
LFF.  

LFF SUPER TAURĖS VARŽYBOS 

124. 2019 m. LFF Super taurės varžybos yra vykdomos iki 2019 m. LFF A lygos čempionato 
pradžios. 

125. 2018 m. LFF A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias Rungtynes 2019 metais 
su 2018 metų LFF Taurės laimėtojais dėl Super taurės.  

126. Jei LFF A lygos čempionato nugalėtojai yra ir atitinkamo sezono LFF Taurės laimėtojai, 
2018 m. LFF A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias Rungtynes 2019 metais su 2018 
metų LFF A lygos antros vietos laimėtojais dėl LFF Super taurės.  

127. LFF Super taurės Rungtynėse leidžiama keisti 5 (penkis) žaidėjus. 

128.  Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne daugiau kaip  4 
(keturi) žaidėjai, kurie yra ne ES piliečiai. 



129. LFF Super Taurės Rungtynėse privaloma žaisti naudojant 8 kamuolius, aprobuotus 
FIFA: 

129.1. 1 kamuolys aikštėje; 

129.2. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją; 

129.3. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių 
aikštės linijų (4 kamuoliai), kuriuos turi padavinėti nemažiau nei 6 (šeši) jaunieji futbolininkai, 
aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (jaunųjų 
futbolininkų buvimas yra būtinas). 

130. LFF Super taurės Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis iš karto mušami 11 metrų 
baudiniai.  

131. LFF Super taurės Rungtynėse gautos drausminės nuobaudos kitose varžybose 
negalioja, išskyrus žaidėjus, kuriems atskiru LFF Drausmės komiteto sprendimu neleidžiama 
dalyvauti LFF vykdomose varžybose. LFF Super taurės Rungtynėse gali dalyvauti visi žaidėjai, 
nepriklausomai nuo kituose turnyruose gautų drausminių nuobaudų, išskyrus žaidėjus, kuriems 
atskiru LFF Drausmės komiteto sprendimu neleidžiama dalyvauti šiose Rungtynėse. 

132. 2019 m. LFF Super taurės varžybos yra vykdomos  2019 m. vasario 24 d., Marijampolės 
„Arvi“ arenos manieže, esantis adresu Kauno g. 125. 

133. 2019 m. LFF A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias Rungtynes 2020 m. su 
2019 metų LFF Taurės laimėtojais dėl Super taurės. 

134. Jei LFF A lygos čempionato nugalėtojai yra ir atitinkamo sezono LFF Taurės laimėtojai, 
2019 m čempionai žaidžia vienerias Rungtynes 2020 metais su 2019 m. LFF A lygos antros 
vietos laimėtojais. 

KITOS LFF VARŽYBOS 

135. LFF II lygos pirmenybės yra vykdomos dvejose zonose.  

136. LFF II lygos kiekvienos zonos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau nei 16 Komandų.  

137. LFF II lygos pirmenybes organizuoja: “Pietų” zonos – Kauno apskrities futbolo federacija, 
“Vakarų” zonos – Telšių apskrities futbolo federacija. Pirmenybių ratų skaičių nustato kiekviena 
pirmenybes vykdanti AFF. Visus klausimus, susijusius su pirmenybių organizavimu, sprendžia 
atitinkama AFF, nepažeisdama šių Nuostatų. 

138. LFF III lygos pirmenybes teritoriniu principu organizuoja visos AFF. Atitinkamos AFF 
organizuojamose pirmenybėse gali dalyvauti tik jos veikloje teritorijoje registruoti Klubai. 
Išimtiniais atvejais atitinkamo Klubo prašymu LFF Vykdomasis Komitetas gali suteikti teisę 
Klubo komandai rungtyniauti kitos AFF organizuojamos LFF III lygos pirmenybėse, jeigu tokia 
AFF tam neprieštarauja. Pirmenybių ratų bei Komandų skaičių nustato kiekviena pirmenybes 
vykdanti AFF. Visus klausimus, susijusius su pirmenybių organizavimu, sprendžia AFF, 
nepažeisdama šių Nuostatų. 

139. LFF IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybes organizuoja AFF ar jų pavedimu įgalioti 
subjektai, kurie nustato pirmenybių ratų bei komandų skaičių. Visus klausimus, susijusius su 
pirmenybių organizavimu, sprendžia AFF ar jų pavedimu įgalioti subjektai, nepažeisdami šių 
Nuostatų.  

140. LFF II lygos pirmenybių tvarkaraštį tvirtina jas organizuojančios atitinkamos AFF, LFF III 



lygų pirmenybių tvarkaraštį – jas organizuojančios AFF, o LFF IV lygos ir žemesnių lygų 
tvarkaraštį – AFF ar kiti subjektai, vykdantis atitinkamos lygos pirmenybių varžybas. Tvarkaraštis 
turi būti sudarytas atsižvelgiant į Kalendorių ir jam negali prieštarauti. 

141. AFF ar kiti subjektai, organizuojantys ir vykdantys LFF III, LFF IV ir žemesnių lygų 
pirmenybes vykdo pagal jų parengtus atitinkamų varžybų nuostatus. Tokie varžybų nuostatai 
privalo atitikti ir neprieštarauti šiems Nuostatams bei turi būti patvirtinti LFF Varžybų ir 
licencijavimo departamento. Tol, kol atitinkamų varžybų nuostatų nepatvirtina LFF LFF Varžybų 
ir licencijavimo departamento, tokios varžybos nėra ir negali būti vykdomos.  

142. Dviejų LFF II lygos zonų Komandos nugalėtojos ir antros vietos laimėtojos įgyja teisę kitą 
sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse. Teisė dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse gali būti 
įgyvendinama tik atitinkamos Klubo Komandos registracijos LFF I lygos pirmenybėms veiksmu, 
sutinkamai su šiuose Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos LFF I lygos 
pirmenybių reikalavimais. 

143. Tuo atveju, kai LFF II lygoje esanti Dublerinė A lygos komanda tampa LFF II lygos zonos 
nugalėtoja, o nė viena iš LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančių 4 (keturių) Dublerinių A lygos 
komandų skaičių nepatenka tarp Komandų, krentančių į LFF II lygą, tokia LFF II lygoje esanti 
Dublerinės A lygos komandos įgyja teisę kovoti dėl patekimo į LFF I lygos pirmenybes ir jose 
pakeisti žemiausią vietą LFF I lygos pirmenybėse užėmusią Dublerinę A lygos komanda 
Nuostatų 144 punkte nustatyta tvarka. Tik Dublerinė A lygos komanda, tapusi  LFF II lygos 
zonos nugalėtoja, įgyja teisę kovoti dėl patekimo į LFF I lygos pirmenybes šiame Nuostatų 
punkte nustatytu atveju. 

144. Nuostatų 143 punkte numatytu atveju, kai LFF II lygos zonų nugalėtojomis tampa 
Dublerinės A lygos komandos, jos tarpusavyje žaidžia Pereinamąsias varžybas dėl galimybės 
kovoti dėl patekimo į LFF I lygos pirmenybes.  

145. Nuostatų 143 punkte numatytų Pereinamųjų varžybų nugalėtojas žaidžia su žemiausią 
vietą LFF I lygos pirmenybėse užėmusią Dublerinę A lygos komanda, dėl patekimo į LFF I lygos 
pirmenybes. 

146. Kai yra tik viena LFF II lygos zonose nugalėjusi Dublerinės A lygos komanda, ši iš karto 
žaidžia su žemiausią vietą LFF I lygos pirmenybėse užėmusią Dublerinę A lygos komandadėl 
patekimo į LFF I lygos pirmenybes..  

147. Pereinamųjų Varžybų nugalėtojas dėl patekimo į LFF I lygos pirmenybes,  įgyja teisę kitą 
sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse, sutinkamai su Nuostatų 143 punkto reikalavimais. Šiame 
Nuostatų punkte nurodytos Pereinamosios varžybos vykdomos namai/išvyka principu, iš anksto 
nustačius burtų keliu. 

148. Pirmenybė dėl patekimo į LFF I lygą teikiama LFF II lygos klubams. 

149. LFF II lygos prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei po 30 medalių 
(pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Apdovanojimus įteikia 
AFF, vykdančios atitinkamas varžybas. 

150. LFF III lygos ir LFF IV lygos ir žemesnių lygų prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai 
bei medaliai (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). 
Apdovanojimų skaičių nustato ir apdovanojimus įteikia subjektai, vykdantys atitinkamas 
varžybas.  

151. Iš dviejų LFF II lygos zonų į LFF III lygą iškrenta po vieną paskutinę vietą užėmusią 
Komandą. LFF III lygos pirmenybių nugalėtojai teritoriniu principu (pagal LFF II lygos zonas) 



žaidžia dvejose atrankos grupėse dėl teisės žaisti LFF II lygoje. Į kiekvieną LFF II lygos zoną 
patenka po vieną Komandą užėmusią pirmąją vietą dvejose atrankos grupėse.  

152. Jei LFF II lygos pirmenybėse paskutinę vietą užima Dublerinė A lygos komanda, į LFF 
III lygos pirmenybes iškrenta paskutinę LFF II lygos pirmenybėse užėmusi komanda, kuri nėra 
Dublerinė A lygos komanda. 

153. LFF II lygos pirmenybių Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti 
ne daugiau kaip 3 (trys) ne ES piliečiai.  

154. Dėl ne ES piliečių skaičiaus žemesnių lygų pirmenybių Rungtynėse vienu metu 
Komandos sudėtyje aikštėje ribojimų (jeigu tokius būtų nuspręsta nustatyti) sprendimus priima 
atitinkamas varžybas organizuojančio subjekto kompetetingas organas.  

155. Į LFF II lygos Klubo Pagrindinę komandą ir Dublerinę komandą gali patekti neribotas 
kiekis žaidėjų iš Elitinių U-19 ir/ar U-17 lygų atitinkamo Klubo komandų. 

156. Iš LFF II lygos Klubo Pagrindinės komandos ir Dublerinės komandos gali patekti 
neribotas kiekis žaidėjų į Elitines (U-19 ir U-17) lygų atitinkamo Klubo komandas (turi atitikti 
amžiaus apribojimus). 

157. LFF II lygos pirmenybių Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 
žaidėjus. 

158. LFF III lygos, LFF IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybėse leidžiamų keisti Rungtynėse 
Komandos žaidėjų skaičių nustato atitinkamas pirmenybes organizuojantys ir vykdantys 
subjektai. 

159. LFF II lygų pirmenybių Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti 
suvedami į COMET duomenų bazę.  

160. Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą Rungtynėms LFF II ir III lygų 
pirmenybėse, yra vykdoma per COMET sistemą. 

161. LFF III lygų pirmenybių Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) turi būti 
suvesta į COMET duomenų bazę. 

162. LFF III lygos ir LFF IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybių Komandų sudėčių 
(žaidėjų ir oficialių asmenų skaičių) nustato atitinkamas varžybas vykdančios AFF ar jų 
pavedimų įgalioti subjektai. 

163. LFF II lygos pirmenybėse Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo 
paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF II lygos futbolo klubų licencijavimo taisyklėmis 
bei šiais Nuostatais. Be kita ko, jis privalo užtikrinti: 

163.1. šių matmenų aikštę: ilgis nuo 100 m iki 105 m, plotis nuo 64 m iki 68 m; taip pat 
aikštė turi būti lygi ir plokščia, tinkamos būklės, joje turi būti galima žaisti viso sezono metu; 

163.2. švarius ir higieniškus stadiono įrenginius, persirengimo kambarius komandoms ir 
teisėjams, sanitarinius įrenginius (tualetus) žaidėjams. 

163.3. švarius, higieniškus ir veikiančius dušus, karštą vandenį; 

163.4. švarią teritoriją aplink stadioną; 

163.5. jog netoli nuo kiekvienos tribūnos būtų įrengti tualetai abiem lytims, atitinkantys 



sanitarinius ir higienos reikalavimus; tualetai būtų šviesūs, švarūs ir higieniški, būtų praustuvas 
ir bent šaltas vanduo; 

163.6. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu; 

163.7. staliuką, kėdę ir įrangą žaidėjų keitimams parodyti rezerviniam teisėjui; 

163.8. tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos budėjimą bei, esant 
galimybei, apsaugos tarnybų budėjimą rungtynių metu stadione;  

163.9. rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- 
“svečiai”); 

163.10. jog stadionuose būtų iškelta valstybinė vėliava; 

163.11. jog esant reklaminiams skydams (1 m aukščio), jie stovėtų ne arčiau kaip 3 m 
nuo šoninės linijos ir 4 m nuo vartų galinės linijos; 

163.12. atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus prie centrinės tribūnos su 
apibrėžta jiems technine-drausmine zoną; 

163.13. stadione būtų veikiantis kompiuteris, spausdintuvas, interneto ryšys bei kitos 
reikiamos priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų spausdinimui; stadione 
Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos Rungtynių teisėjams, inspektoriams, 
Komandų atstovams, pasinaudoti COMET sistema bei atsispausdinti joje esančius duomenis. 

164. LFF III lygos, LFF IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybėms reikalavimus stadionams 
nustato varžybas organizuojančios AFF arba jų įgalioti subjektai. 

UEFA VARŽYBOS 

165. 2018 m. LFF A lygos čempionato nugalėtojas įgyja teisę žaisti 2019/20 m. UEFA 
Čempionų Lygos varžybose, nebent UEFA Čempionų lygos nuostatai numato kitaip. 

166. 2018 m. LFF A lygos čempionato antros vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2019/20 m. 
UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos nuostatai numato kitaip.  

167. 2018 m. LFF A lygos čempionato trečios vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2019/20 m. 
UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos nuostatai numato kitaip. 

168. 2018 m. LFF Taurės varžybų nugalėtojas įgyja teisę dalyvauti 2019/20 m. UEFA Europos 
Lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos nuostatai numato kitaip.  

169. 2019 m. LFF A lygos čempionato nugalėtojas įgyja teisę žaisti 2020/21 m. UEFA 
ČEMPIONŲ LYGOS varžybose, nebent UEFA Čempionų Lygos nuostatai numato kitaip. 

170. 2019 m. LFF A lygos čempionato antros vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2020/21 m. 
UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos Lygos nuostatai numato kitaip. 

171. 2019 m. LFF A lygos čempionato trečios vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2020/21 m. 
UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos Lygos nuostatai numato kitaip.  

172. 2019 m. LFF Taurės varžybų nugalėtojai įgyja teisę dalyvauti 2020/21 UEFA Europos 
lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos nuostatai numato kitaip.  

173. Tuo atveju, kai abu LFF Taurės varžybų finalininkai yra Klubai, įgiję teisę dalyvauti UEFA 



Čempionų Lygos ir/ar UEFA Europos Lygos varžybose , LFF A lygos čempionato ketvirtos vietos 
laimėtojas įgyja teisę žaisti UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos 
nuostatai numato kitaip. 

174. Tuo atveju, kai LFF A lygos čempionato antrosios arba trečiosios vietų laimėtojai tampa 
LFF Taurės varžybų laimėtojais, LFF A lygos čempionato ketvirtos vietos laimėtojas įgyja teisę 
žaisti UEFA Europos Lygos varžybose, nebent UEFA Europos lygos nuostatai numato kitaip. 

175. UEFA organizuojamuose turnyruose turi teisę dalyvauti tik UEFA lygos licenciją turintys 
Klubai. Tuo atveju, jeigu teisę dalyvauti atitinkamame UEFA turnyre iškovojęs Klubas UEFA 
licencijos neturi (neįgyja), ši teisė pereina atitinkamai žemesnę vietą užėmusiam Klubui, 
turinčiam UEFA lygos licenciją. 

176. Atitinkamų UEFA varžybų nuostatai gali numatyti papildomas taisykles, kuriomis 
remiantis yra sprendžiama dėl teisės dalyvauti atitinkamose UEFA varžybose įgijimo ir/ar 
suteikimo. 

177. Tuo atveju, jeigu UEFA patvirtinti atitinkamų varžybų nuostatai numatytų kitokias 
taisykles dėl dalyvavimo jose teisės įgijimo ir/ar suteikimo nei nustatyta šiose Nuostatose, teisės 
dalyvauti atitinkamose UEFA varžybose Klubams yra suteikiamos vadovaujantis atitinkamais 
UEFA varžybų nuostatais.  

REGISTRACIJA LFF VARŽYBOMS 

178. Asmenys, dalyvaujantys LFF varžybose turi būti registruoti vadovaujantis LFF 
žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamentu. LFF Varžybų dalyviams yra suteikiama 
žaidėjo licencija.  

179. Oficialus LFF varžybų dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje.  

180. Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos, gali dalyvauti 
atitinkamose LFF varžybose. 

181. Visų LFF A lygos čempionato ir LFF I lygos pirmenybių dalyvių – Klubų/Komandų  
registracija vyksta LFF buveinės patalpose (Stadiono g. 2, Vilnius). Tikslios registracijos 
vykdymo datos nurodomos LFF informaciniame rašte. 

182. LFF II lygos pirmenybių Komandos registruojamos atitinkamų AFF ar jų pavedimu 
įgaliotų subjektų nustatyta tvarka. 

183. LFF III lygos ir LFF IV lygos ir žemesnių lygų Komandos registruojamos atitinkamų AFF 
ar jų pavedimu įgaliotų subjektų nustatyta tvarka.  

184. Registruoti Komandas atitinkamoms LFF varžyboms gali tik tie Klubai, kurie yra įgiję 
teisę dalyvauti jose. 

185. Komandos LFF A lygos čempionatui, LFF I lygos pirmenybėms registruojamos 
tais pavadinimais, kurie buvo nurodyti atitinkamuose Klubo registracijos LFF varžyboms 
prašymuose, jeigu jie atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus. 

186. Žaidėjų paraiškas teikia tik LFF A lygos čempionato ir LFF I lygos pirmenybių 
klubai, išskyrus jų Dublerinių A lygos ir Dublerinių komandų žaidėjų paraiškas.  

187. Registruojamų LFF varžyboms žaidėjų paraiškose, žaidėjų neturinčių ES pilietybės 
skaičius, nurodomas šių Nuostatų 56 str. ir 91 str.  



188. Žaidėjas registruojamas tik viename Klube, tačiau jis gali žaisti keliose Klubo 
Komandose, jeigu jis atitinka atitinkamus šiame Nuostatų numatytus reikalavimus. 

189. Žaidėjai gali būti registruojami Klubuose, dalyvaujančiuose LFF A lygos čempionate ir 
LFF I lygos pirmenybėse dviejų Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiu. Ši teisė gali būti 
ribojama atitinkamų LFF organų sprendimais. Kompetetingiems LFF organams uždraudus 
Klubui registruoti žaidėjus, atitinkami žaidėjai, kurių atžvilgiu taikomas minėtas draudimas, nėra 
registruojami Klube, kol atitinkamo draudimo taikymas yra galiojantis. 

190. Klubas, registruojantis žaidėjus LFF varžyboms, užtikrina, kad visi jo registruojami 
žaidėjai būtų apdrausti sveikatos išlaidų ar kitu sportininkų draudimu bei įrodymus apie tai 
privalo pateikti LFF. Jeigu Klubas pats nėra apdraudęs žaidėjų, tokiu atveju jis privalo pateikti 
įrodymus, kad visi žaidėjai yra asmeniškai apsidraudę ar apdrausti trečiųjų asmenų. 

191. Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į 
klubą reglamente. 

192. Žaidėjų registravimo LFF A lygos čempionato varžyboms periodai: sausio 02 d. –  kovo 
1 d. (imtinai); antrasis periodas: birželio 27 d. – liepos 27 d. (imtinai).  

193. Žaidėjų registravimo LFF I lygos pirmenybių varžyboms periodai: vasario 02 d. – kovo 
23 d. (imtinai); antrasis periodas - birželio 27 d. – liepos 27 d. (imtinai). 

194. Visų likusių LFF bei jos narių, ar jų įgaliotų subjektų organizuojamose ir vykdomose 
Varžybose numatytas vienas registracijos periodas, kuriuo žaidėjų registracija Klube vyksta nuo 
vasario 2 d. iki rugpjūčio 31 d.,išskyrus žemiau numatytus atvejus, kada žaidėjas gali būti 
registruotas pasibaigus šiam registracijos periodui ir galioja išskirtinai nepilnamečiams 
žaidėjams: 

194.1. Jeigu nepilnametis žaidėjas ne dėl futbolo priežaščių keičia gyvenamąją vietą, 
pervažiuojant iš vienos gyvenakosios vietos į kitą, tačiau šis punktas negalioją jeigu žaidėjas 
keičią gyvenamąją vietą tame pačiame mieste. 

194.2. Jeigu nepilnametis žaidėjas einamąjame sezone nebuvo registruotas jokiame 
klube (pirmoji registracija) 

194.3. Jeigu nepilnametis žaidėjas einamąjame sezone registruotas klube, tačiau neturi 
licencijos arba turi išduotą varžybų dalyvio licenciją, tačiau nesužaidė nei vienų oficialių 
rungtynių   

194.4. Nuostatų 192 – 193 - 194 punktuose nustatytais registracijos periodais žaidėjai 
gali būti registruoti ne daugiau kaip 3 (trijuose) Klubuose per sezoną. Per tokį laikotarpį žaidėjas 
turi teisę žaisti tik 2 (dviejų) Klubų oficialiose Rungtynėse,  

195. Žaidėjai, einamąjame sezone registruoti viename Klube, sekančiame Klube galės 
registruotis praėjus 40 kalendorinių dienų nuo jo paskutinės registracijos.  

196. Atitinkamoms Varžyboms taikomu žaidėjų registravimo periodu registruoti žaidėjai, gali 
žaisti ir kitose Varžybose tame pačiame Klube, tačiau tik tuo atveju, kai žaidėjo registracijos data 
yra tokioms Varžyboms taikomame žaidėjų registracijos periode, o taip pat žaidėjas atitinka 
šiuose Nuostatuose keliamus reikalavimus. 

197. Žaidėjui, kuris paskutinį kartą buvo registruotas užsienio klube, reikalingas Tarptautinis 
transferio sertifikatas. Norint registruoti tokį žaidėją papildomai privaloma nurodyti iš kokios 
šalies atvyko žaidėjas, paskutinio klubo, kuriame jis buvo registruotas, pavadinimą, paskutinę jo 
oficialių rungtynių toje šalyje tikslią datą. Toks žaidėjas negalės būti registruotas ir žaisti tol, kol 



iš šalies, kurioje jis buvo registruotas paskutinį kartą, futbolo asociacijos nebus gautas 
Tarptautinis transferio sertifikatas. 

INFRASTRUKTŪRA 

198. Nuostatų 64 punkte nurodyti reikalavimai yra taikomi ir LFF Taurės varžyboms, 
pradedant pusfinaliu. 

199. Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. (imtinai) (kitu laikotarpiu – tik abiem komandoms 
sutikus) LFF A lygos rungtynes leidžiama žaisti pilnų matmenų (ilgis: 100 – 105 metrai, plotis: 
64 – 68 metrai) LFF aprobuotose dengtose (maniežuose) futbolo aikštėse bei dirbtinės dangos 
aikštėse, atitinkančiose LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus privalomų infrastruktūros 
kriterijų reikalavimus, keliamus I lygos licencijai gauti. Galutinį sprendimą dėl Rungtynių vietos 
priima LFF. 

200. Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. (imtinai) (kitu laikotarpiu – tik abiem komandoms 
sutikus) LFF Taurės, LFF Supertaurės ir LFF I lygos pirmenybėse Rungtynes leidžiama žaisti 
pilnų matmenų (ilgis: 100 – 105 metrai, plotis: 64 – 68 metrai) LFF aprobuotose dengtose 
(maniežuose) futbolo aikštėse bei dirbtinės dangos aikštėse, atitinkančiose LFF klubų 
licencijavimo taisyklėse nustatytus privalomų infrastruktūros kriterijų reikalavimus, keliamus I 
lygos licencijai gauti. Galutinį sprendimą dėl Rungtynių vietos priima LFF. 

201. LFF II lygos pirmenybėse ir LFF Taurės varžybose iki aštuntfinalio privaloma žaisti 
naudojant ne mažiau kaip 3 kamuolius, aprobuotus FIFA. 

DRAUSMINĖS TAISYKLĖS  

202. LFF drausminės taisyklės, skirtos padėti įgyvendinti LFF tikslus ir uždavinius, yra 
nustatytos LFF Drausmės kodekse. 

203. Drausminės nuobaudos gautos LFF varžybose taikomos kalendoriniu principu. 

204. Žaidėjui, kuris žaidžia už Pagrindinę ir Dublerinę komandas, įspėjimai (geltonos 
kortelės), pašalinimai (raudonos kortelės) skaičiuojami atskirai atitinkamame turnyre, nebent 
LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą 

205. Visose lygose ir LFF Taurės varžybose gautos drausminės nuobaudos skaičiuojamos 
atskirai. 

206. LFF Supertaurės varžybose drausminės nuobaudos skaičiuojamos atskirai. 

TEISĖJAVIMAS 

207. LFF A lygos čempionate rungtyniaujantis Klubas turi LFF sumokėti 50% arba visą LFF 
Vykdomojo komiteto patvirtintą LFF A lygos teisėjavimo mokestį iki Komandų registravimo LFF 
A lygos čempionatui pabaigos, nebent LFF Vykdomasis komitetas nusprendžia LFF A lygos 
teisėjavimo mokesčio nenustatyti. 

208. LFF I lygos pirmenybėse rungtyniaujantis Klubas turi LFF sumokėti visą LFF Vykdomojo 
komiteto patvirtintą LFF I lygos teisėjavimo mokestį iki Komandų registravimo LFF I lygos 
pirmenybėms pabaigos, nebent LFF Vykdomasis komitetas nusprendžia LFF I lygos teisėjavimo 
mokesčio nenustatyti arba, jį nustačius, motyvuotu Klubo prašymu LFF Vykdomasis komitetas 
nusprendžia teisėjavimo mokesčio sumokėjimo terminą atidėti. 

209. Tuo atveju, kai LFF Vykdomasis Komitetas atideda teisėjavimo mokesčio sumokėjimo 
terminą, Klubui pažeidus šį terminą, iki Klubas pašalins padarytą pažeidimą, teisėjai į 



atitinkamas Rungtynes, kuriose Klubo Komanda bus „šeimininkė“ LFF Teisėjų komiteto 
sprendimu gali būti neskiriami ir atitinkamos Rungtynės nevykdomos. Tokiu atveju Klubo 
komandai dėl šiame Nuostatų punkte nurodytų priežasčių neįvykusių Rungtynių yra įskaitomas 
pralaimėjimas rezultatu 0:3. LFF Drausmės komiteto sprendimu atitinkamam Klubui už šiame 
Nuostatų punkte nurodytą pažeidimą gali būti taikomos papildomos LFF Drausmės kodekse 
nustatytos sankcijos. 

210. LFF A lygos čempionato, LFF I lygos pirmenybių, LFF Taurės, LFF Super taurės varžybų 
Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFF teisėjų komitetas.  

211. Atitinkamas LFF varžybas organizuojantis asmuo privalo užtikrinti LFF Teisėjo komiteto 
paskirtos teisėjų brigados dalyvavimą Rungtynėse. Tuo tikslu LFF varžybas organizuojantis 
asmuo sudaro su LFTA teisėjavimo paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu už joje numatytą 
atlyginimą LFF Teisėjų komiteto paskirtos teisėjų brigados dalyvavimą Rungtynėse įsipareigoja 
užtikrinti LFTA. LFTA yra atsakinga už šiame Nuostatų punkte nurodytos teisėjavimo paslaugų 
teikimo sutarties tinkamą vykdymą.  

212. LFF A lygos čempionate ir LFF I lygos pirmenybių Rungtynėms vadovauja aikštės 
teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, gali būti paskirti ir 2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas 
ir Rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas Rungtynių delegatas. 

213. LFF II lygos, LFF III lygos ir LFF IV lygos bei žemesnių lygų Rungtynėms teisėjų skyrimo 
bei teisėjavimo tvarką nustato atitinkamas varžybas organizuojančios AFF ar jų įgalioti asmenys. 

214. Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos 
priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją. 

215. LFF varžybose gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas. 

216. LFF A lygos čempionate ir LFF Taurės varžybose nuo ketvirtfinalio, Supertaurės 
varžybose, teisėjai ir Rungtynių inspektorius bei delegatas į Rungtynes privalo atvykti likus ne 
mažiau kaip 2 val. iki Rungtynių pradžios. Juos turi pasitikti oficialus Komandos “šeimininkės” 
lydintis asmuo, kuris turi padėti Rungtynių delegatui, inspektoriui ir teisėjams visą tą laiką, kurį 
minėti asmenys praleis stadione. Prieš Rungtynes teisėjai, Rungtynių delegatas ir inspektorius 
privalo patikrinti kaip įvykdyti atitinkami LFF klubų licencijavimo taisyklių reikalavimai ir atitinkami 
šių Nuostatų 64 punkte nustatyti reikalavimai. Nustačius šių reikalavimų pažeidimus, turi būti 
informuojama Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, ir stadiono administracija, pareikalaujant 
pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki Rungtynių pradžios. Nesant 
galimybės pašalinti nurodytus trūkumus, Rungtynių delegatas, o jam nesant Rungtynių 
inspektorius, sprendžia dėl Rungtynių pravedimo galimybės ir savo ataskaitoje privalo informuoti 
LFF Drausmės komitetą, kuris gali taikyti Klubui (Komandai) sankcijas. 

217. LFF I lygos pirmenybėse, teisėjai ir Rungtynių inspektorius į Rungtynes privalo atvykti 
likus ne mažiau kaip 90 minučių iki Rungtynių pradžios. Juos turi pasitikti oficialus Komandos 
“šeimininkės” lydintis asmuo, kuris turi padėti Rungtynių delegatui, inspektoriui ir teisėjams visą 
tą laiką, kurį minėti asmenys praleis stadione. Prieš Rungtynes teisėjai, Rungtynių delegatas ir 
inspektorius privalo patikrinti kaip įvykdyti atitinkami LFF klubų licencijavimo taisyklių 
reikalavimai ir atitinkami šių Nuostatų 96 punkte nustatyti reikalavimai. Nustačius šių reikalavimų 
pažeidimus, turi būti informuojama Klubo, kurio Komanda yra “šeimininkė”, ir stadiono 
administracija, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki 
Rungtynių pradžios. Nesant galimybės pašalinti nurodytus trūkumus, Rungtynių inspektorius, 
sprendžia dėl Rungtynių pravedimo galimybės ir savo ataskaitoje privalo informuoti LFF 
Drausmės komitetą, kuris gali taikyti Klubui (Komandai) sankcijas. 

218. LFF II lygos pirmenybėse, teisėjai ir Rungtynių inspektorius į Rungtynes privalo atvykti 



likus ne mažiau kaip 75 minutėms iki Rungtynių pradžios. Rungtynių inspektorius arba teisėjas 
patikrina kaip įvykdyti LFF II lygos klubų licencijavimo taisyklių bei šių Nuostatų 163 punkto 
reikalavimai. Nustačius šių reikalavimų pažeidimus, turi būti informuojama Klubo, kurio 
Komanda yra “šeimininkė”, ir stadiono administracija, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau 
kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki Rungtynių pradžios. Nesant galimybės pašalinti nurodytų 
trūkumų, Rungtynių delegatas, o jam nesant Rungtynių inspektorius, sprendžia dėl Rungtynių 
pravedimo galimybės ir savo ataskaitoje privalo informuoti LFF Drausmės komitetą, kuris gali 
taikyti Klubui (Komandai) sankcijas. 

219. LFF A lygos čempionate šeimininkų ir svečių Komandos privalo suvesti startines sudėtis 
kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 60 (šešiasdešimt) 
minučių iki Rungtynių pradžios.  

220. LFF I lygos pirmenybėse šeimininkųir svečių Komandos privalo suvesti startines sudėtis 
kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 45 (keturiasdešimt 
penkioms) minutėms iki Rungtynių pradžios.  

221. LFF II lygos pirmenybėse šeimininkų ir svečių Komandos privalo suvesti startines sudėtis 
kartu su oficialiais asmenimis į COMET sistemą ir patvirtinti likus ne mažiau 20 (dvidešimt) 
minučių iki Rungtynių pradžios.  

222. Rungtynių teisėjas privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų varžybų dalyvių 
licencijas. Žaidėjai, kurių varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali 
būti registruojami Rungtynių protokole. 

223. 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. 

224. Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, o jam nesant – Rungtynių 
aikštės teisėjas, nustatęs, kad visos Komandos ar jos dalies apranga neatitinka šių Nuostatų 
ir/ar IFAB patvirtintų Futbolo žaidimo taisyklių reikalavimų, gali pareikalauti Klubo pašalinti 
pažeidimus jo nurodytais būdais, o Klubui nevykdant šių reikalavimų, priimti sprendimą 
nevykdyti Rungtynių. Tokiu atveju Klubo komandai, atsakingai dėl šiame Nuostatų punkte 
nurodytų priežasčių neįvykusių Rungtynių, yra įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3. 
Atitinkamam Klubui už šiame Nuostatų punkte nurodytą pažeidimą kompetetingo organo 
sprendimu gali būti taikomos papildomos sankcijos. 

225. LFF A lygos čempionate komandos privalo atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 90 
(devyniasdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios. LFF I lygos pirmenybėse Komandos privalo 
atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 75 (septyniasdešimt penkios) minučių iki Rungtynių 
pradžios. 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 inspektorius (jam nesant, Rungtynių teisėjas) su LFF varžybų ir  
licencijavimo departamento leidimu, gali pratęsti vėluojančios Komandos laukimo (atvykimo) 
laiką. 

226. Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, kartu su teisėju priima 
sprendimą nevykdyti Rungtynių dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Tokiu atveju 
Rungtynės turi būti žaidžiamos toje pačioje aikštėje kitą dieną, o nesant galimybių vykdyti 
Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos 
priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis. 

227. Jei Rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės, likęs Rungtynių 



laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, 
drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda išnaudoja keitimų limitą, keitimai 
nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę 
dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis. 

228. Kilus įtarimų, jog konkrečios Rungtynės yra “sutartos”, LFF Sąžiningo žaidimo pareigūno 
reikalavimu Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, o jam nesant – 
Rungtynių aikštės teisėjas, privalo nevykdyti Rungtynių ar atidėti jų pradžią, jeigu Rungtynės dar 
nėra prasidėjusios, arba laikinai ar visiškai Rungtynių vykdymą nutraukti, jeigu Rungtynės yra 
prasidėjusios. Tuo atveju, jeigu Rungtynės yra nevykdomos arba visiškai nutraukiamos, LFF 
Drausmės komitetas priima sprendimą dėl jųbaigties. 

229. Keičiant, užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą COMET sistemoje, 
jei Rungtynės dar neprasidėjo, laikomąsi šių reikalavimų: 

229.1. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš startinės sudėties (11) Rungtynėms 
registruotų žaidėjų negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių 
žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių. Nepaisant to, LFF A lygos 
čempionate Rungtynių metu vis tiek leidžiami– trys, LFF I ir LFF II lygose – penki žaidėjų 
keitimai; 

229.2. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš septynių Rungtynėms registruotų 
atsarginių žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja 
atsarginių žaidėjų skaičius; 

229.3. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas nurodytas vartininkas 
negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo registruotas 
Rungtynėms.  

230. Visų lygų Rungtynėse, žaidėjai po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti 
ranką priešininkams ir Rungtynių teisėjams. 

231. Tik šeši oficialūs asmenys ir septyni atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, 
pavardė, funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio. 

232. LFF A lygos čempionato Rungtynėse Klubas gali įtraukti papildomą personalą iki 3 
asmenų tuo atveju, jeigu yra viršijama šešių oficialių asmenų skaičius ant atsarginio suolelio. 
Tokiu atveju turi  būti pastatytos papildomos kėdės nemažiau 5 (penkis) metrus nuo atsarginio 
suolelio, į pusę toliau nuo techninės zonos 

233. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiais 
elektroniniais įrenginiais, jeigu dėl jų naudojimo nėra gautas išankstinis Rungtynių teisėjo 
sutikimas, išskyrus IFAB patvirtintose Futbolo žaidimo taisyklėse leidžiamus elektroninius 
prietaisus žaidėjo pasirodymo analizei ir sekimui, o taip pat komunikacijos priemones skirtas 
saugumo užtikrinimui 

234. LFF A lygos čempionate, I lygos pirmenybėse, atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai 
darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo 
rungtyniaujančių abiejų Komandų. 

235. Praėjus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) minučių nuo Rungtynių pabaigos, kiekvienos 
Komandos atstovas turi teisę paprašyti Rungtynių inspektoriaus pravesti pasitarimą su teisėjais 
bei pasitikslinti žaidėjų, įspėtų arba pašalintų per Rungtynes vardus ir pavardes. Šiame 
pasitarime negali būti naudojamas Rungtynių vaizdo įrašas. Rungtynių inspektorius privalo 
padaryti pasitarimo audio įrašą. 



236. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” komanda. 

237. LFF A lygos ir LFF I lygos pirmenybėse Rungtynių inspektorius po Rungtynių privalo 
pranešti Rungtynių rezultatą tel.: +370-652-65218, +370-37-770382 

238. Delegatui, Inspektoriui, aikštės teisėjui, asistentams ir rezerviniui teisėjui pažeidus 
(neįvykdžius) šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų, LFF Drausmės komitetas gali priimti 
atitinkamą sprendimą dėl sankcijų skyrimo. 

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS 

239. Klubas apie išvykimą į užsienį dalyvauti turnyruose arba treniruočių - mokomosiose 
stovyklose, privalo pranešti LFF ne vėliau kaip 14 dienų iki išvykimo. 

240. Klubas, organizuojantis turnyrą Lietuvoje, tarptautines draugiškas Rungtynes, privalo 
gauti LFF sutikimą ir pateikti LFF varžybų nuostatus ir tvarkaraštį tvirtinimui. 

241. Žaidėjas, pakviestas atstovauti nacionalinę rinktinę (suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, 
jaunučių), tačiau be pateisinamos priežasties neatvykęs, netenka teisės toliau dalyvauti savo 
Klubo varžybose iki LFF Drausmės komiteto sprendimo.  

242. Pasikeitus Klubo akcininkams, dalininkams, nariams, valdymo organams bet kokiu būdu 
ir/ar apimtimi, Klubas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo, 
privalo pateikti LFF informaciją, nurodydamas, kokie konkretūs pasikeitimai yra įvykę. Už šios 
pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos LFF Drausmės Kodekse. 

 ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 

243. Namuose rungtyniaujantis LFF A lygos Klubas ne vėliau kaip 10 minučių po Rungtynių 
pabaigos organizuoja spaudos konferenciją. Abiems varžybose dalyvavusioms Komandoms 
spaudos konferencijoje privalo atstovauti Komandos vyr. treneris arba tose Rungtynėse jį 
pavaduojantis asmuo.  

244. Visų LFF organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės ir 
komercinės teisės priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti ar suteikti tretiesiems asmenims, 
išskyrus A lyga organizuojamų varžybų.  

245. LFF turi teisę suteikti Klubui neišskirtinę jo Komandos namų Rungtynių televizijos 
transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei teisės neperduotos tretiesiems 
asmenims.  

246. LFF suderinus su LFKA A lyga turi teisę sudaryti sutartis dėl LFF organizuojamų A lyga 
Rungtynių transliacijų su bet kuriuo televizijos kanalu, internetu ar kitomis telekomunikacijų 
priemonėmis.  

247. Klubas, kuriam suteikta neišskirtinė licencija transliuoti savo Komandos namų 
Rungtynes Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo neatlygintinai pateikti LFF arba LFF 
nurodytam trečiajam asmeniui tiesioginį Rungtynių televizijos signalą (jei toks yra) ir, iš karto po 
Rungtynių, vaizdo įrašą BETA SP ar DVCam formatu.  

248. Visose LFF A lygos čempionato, LFF I lygos pirmenybių ir LFF Taurės bei LFF 
Supertaurės Rungtynėse, LFF turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 (dešimt) aplink 
aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių stendų privalo būti už šoninės 
aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras, o 6 (šeši) stendai už galinės vartų linijos. A lygos 
čempionato pagal atskirą susitarimą. Visose LFF A lygos čempionato rungtynėse už šoninės 



aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras privalo būti 1 (vienas) reklaminis stendas su A lyga 
logotipu.  

249. Žiniasklaidos atstovai turi teisę patekti į LFF A lygos bei LFF taurės Rungtynes su darbo 
pažymėjimais arba pagal namuose rungtyniaujančio Klubo akreditacijas, jei tokios atskirai 
išduodamos. 

250. Klubo atstovas spaudai teikia informaciją apie Rungtynėse dalyvaujančių Komandų 
sudėtis bei Rungtynių eigą LFF nurodytomis priemonėmis. LFF A lygos čempionate bei LFF I 
lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai LFF prašymu suteikia LFF visą reikalingą pagalbą ir 
bendrabiauja su LFF įgyvendinant LFF įsipareigojimus tretiesiems asmenims, susijusius su LFF 
A lygos ir I lygos organizavimu. Klubui pažeidus šią pareigą, Klubas kompensuoja dėl to LFF 
patirtus kaštus ir nuostolius.  

251. ??? yra oficialus LFF A lygos čempionato, LFF I lygos pirmenybių ir LFF Taurės varžybų 
sportinės informacijos tiekėjas.  

252. LFF A lygos čempionate, LFF I lygos pirmenybėse ir LFF Taurės varžybose Komanda - 
aikštės “šeimininkė” privalo neatlygintinai suteikti bent vienam paskirtam internetinės TV arba 
TV atstovui žiniasklaidos atstovo akreditaciją ir sudaryti darbo sąlygas, įskaitant prieigą prie 
interneto, stadione esančiose žiniasklaidos darbo vietose. 

253. LFF A lygos čempionate, LFF I lygos pirmenybėse ir LFF Taurės varžybose Komanda - 
aikštės “šeimininkė” privalo užtikrinti, kad į stadioną nebūtų įleisti, o įleidus, iš jo nedelsiant 
pašalinti, bet kokie asmenys, kurie į elektronines sistemas/prietaisus, realiu laiku suvedinėja bet 
kokią informaciją apie stadione vykstančias Rungtynes (sportinę informaciją) tikslu tiesiogiai ar 
netiesiogiai skelbti, pateikti ir/ar perduoti tretiesiems asmenims apie Rungtynių įvykius realiu 
laiku, nebent tokia veikla užsiima LFF vardu veikiantys asmenys LFF poreikių tenkinimo tikslais.  

254. LFF A lygos čempionate, LFF I lygos pirmenybėse ir/ar LFF Taurės varžybose 
dalyvaujantys Klubai turi teisę realiu laiku į elektronines sistemas/prietaisus, suvedinėti 
informaciją apie šiose varžybose vykstančias Rungtynes (sportinę informaciją) ir ją skelbti, 
pateikti ir/ar perduoti tik nekomerciniais tikslais ir tik savo poreikių tenkinimui. 

255. LFF turi teisę nustatyti Klubams, dalyvaujantiems LFF A lygos čempionate, LFF I lygos 
pirmenybėse ir/ar LFF Taurės varžybose, privalomus nurodymus ir reikalavimus dėl   
akreditacijų išdavimo į šių Klubų Rungtynes minėtose varžybose. Klubui tokie nurodymai ir 
reikalavimai tampa privalomi ir vykdytini nuo jų paskelbimo atitinkamam Klubui momento. 

NENUMATYTI ATVEJAI 

256. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio 
sprendimai yra galutiniai. 

 

Šie Nuostatai yra patvirtinti LFF Vykdomojo Komiteto 2019 m. vasario 19  d. sprendimu. 
 

 

LFF Prezidentas: Tomas Danilevičius 

 

LFF Generalinis sekretorius:  Edgaras Stankevičius  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


