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2019 METŲ ŽEMAITIJOS VETERANŲ FUTBOLO PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI

1. Bendroji dalis
1.1 Aukštaitijos ir Žemaitijos regiono senjorų futbolo pirmenybės yra sudėtinė Lietuvos veteranų futbolo
čempionato dalis.
1.2 Veteranų futbolo pirmenybės graži priemonė susitikti, rungtyniauti ir bendrauti vyresnio amžiaus
futbolininkams.
1.3 Šie nuostatai galioja 2019 m. Žemaitijos regiono veteranų futbolo pirmenybėms
2. Vadovavimas ir vykdymas
2.1 Lietuvos veteranų futbolo pirmenybes vykdo Lietuvos futbolo federacija.
2.2 Žemaitijos regiono veteranų futbolo pirmenybes vykdo Telšių apskrities futbolo federacija. Atstovas
Adomas Zamulskis (Plungė), mob. telefonas: 8 686 76415, adomaszamulskis@yahoo.com.
3. Dalyviai
3.1 Pirmenybėse gali dalyvauti Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų veteranų futbolo komandos.
3.2 Pirmenybėse gali dalyvauti ir kitų regionų veteranų komandos, jei tam neprieštarauja LFF, Vilniaus RFS
ir Telšių AFF.
4. Registracija
4.1 Komandų vadovai paraiškose gali registruoti iki 25 žaidėjų. Rungtynėse privalu turėti žaidėjo asmens
tapatybės dokumentą.
4.2 Pirmenybėse gali dalyvauti žaidėjai, gimę 1984 m. (varžybų dieną 35m) ir vyresni, įtraukti į komandos
paraišką.
4.3 Žemaitijos regiono veteranų futbolo pirmenybėse negali būti registruoti ir dalyvauti žaidėjai žaidžiantys
LFF A ir I lygos komandose.
4.4 Komandos privalo likus ne mažiau kaip vienai dienai iki pirmenybių pradžios atsiųsti TAFF atstovui
žaidėjų paraišką, kurioje privalo būti žaidėjo vardas, pavardė, gimimo data ir gydytojo viza.
Nesant paraiškoje gydytojo vizos, komandos žaidėjas pats atsako už savo sveikatos sutrikimui ir neturės
pretenzijų pirmenybių organizatoriams.
5. Varžybų vykdymo sąlygos
5.1 Komandos sumoka pirmenybių dalyvio mokestį - 200 € iki antro rato pradžios.
5.2 Komandos, žaidžiančios namuose, rungtynių teisėjams prieš varžybas apmoka teisėjavimo 60 € ir
kelionės išlaidas.
5.3 2019 m. senjorų futbolo pirmenybės vykdomos dviem etapais:
5.3.1 I etapo Žemaitijos regione vykdomos dviem ratais (pavasaris – ruduo).

5.3.2 II etapo pirmenybių varžybose Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų komandos iškovojusios I-II vietas,
rungtyniauja sistema A1-Ž2, A2-Ž1, dėl Lietuvos futbolo federacijos veteranų pirmenybių nugalėtojų vardo.
5.4 Žaidėjų apranga turi būti tvarkinga: vienodos spalvos marškinėliai, vienodos spalvos šortai, vienodos
spalvos getros.
5.5 Rungtynės žaidžiamos du kėlinius po 40 min., pertrauka 10 min.
5.6 Rungtynių metu žaidėjų keitimų skaičius neribojamas.
5.7 Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų.
5.8 Komandai, neatvykusiai žaisti rungtynių be pateisinamos priežasties, užskaitomas
pralaimėjimas 0:3. Neispėjus komandos apie neatvykimą bauda 100 €.
5.9 Komanda, neatvykusi į rungtynes antrą kartą, gali būti šalinama iš pirmenybių.
5.10 Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
5.11 Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų sumą, vieta turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):
- tarpusavio susitikimų rodikliai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis
pergalių skaičius;
- bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas;
- didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
- didesnis pergalių skaičius;
- burtai.
5.12 Visus nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia Lietuvos veteranų pirmenybių organizacinis komitetas
6. Drausminės taisyklės
6.1 Visus sprendimus dėl žaidėjų diskvalifikacijos priima TAFF varžybų drausmės komitetas.
6.2 Drausminės nuobaudos bus taikomos, remiantis 2018 m. Lietuvos futbolo federacijos varžybų nuostatais,
išskyrus diskvalifikaciją vienerioms rungtynėms už 3, 5, 7 įspėjimą
6.3 Komandos turi teisę pateikti protestą dėl Lietuvos senjorų pirmenybių organizacinio komiteto
sprendimo TAFF ir LFF drausmės komitetui, per 48 valandas nuo sprendimo paskelbimo. Protesto mokestis
100 Eur.
6.4 Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų.
7. Reikalavimai aikštei
7.1 a) Geros būklės, šių nuostatų reikalavimus atitinkančią futbolo aikštę.
b) Persirengimo kambarius dalyviams ir teisėjams.
c) Tvarkingus dušus dalyviams nusiprausti.
d) Medicinos darbuotojo budėjimą rungtynių metu.

8. Apdovanojimas
8.1. Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais, geriausi komandų žaidėjai prizais.

TAFF atstovas

Adomas Zamulskis

