
ĮMONIŲ FUTBOLO 6x6 TURNYRAS 

„ORLEN Lietuva“  

Taurė 2022  

 

N U O S T A T A I 

 
I. TURNYRO UŽDAVINIAI 

1.1 Populiarinti futbolą ir plėtoti į įvairaus amžiaus žmonių įsitraukimą į aktyvią fizinę veiklą;  

1.2. Kurti ir puoselėti draugiškus santykius tarp skirtingų organizacijų, keistis patirtimi;  

 

II. RENGINIO VIETA IR LAIKAS  

2.1. Data ir laikas: 2022 m. rugsėjo 14d., numatoma pradžia 13 val.  

2.3. Vieta: Telšių centrinis stadionas (natūrali veja), Birutės g. 7, Telšiai („parkingas“: 55.984008, 22.243719) 

 

III. VADOVAVIMAS  

3.1. Renginį organizuoja FC Džiugas kartu su generaliniu rėmėju AB „ORLEN Lietuva“  

3.2. Turnyro koordinatorius– Vacys Butkus (tel. 370 674 63699). Vyr. teisėjas Antanas Banys.  

 

IV. DALYVIAI  

4.1. Turnyro dalyvių amžius ir lytis neribojami. 

4.2. Vienu metu rungtynėse gali žaisti ne daugiau 2 žaidėjai, dalyvaujantys ne aukštesniame kaip LFF II Lygos 

pirmenybių lygmens čempionate. 

4.3. Rekomenduojama, bet neprivaloma sudėtyje įtraukti po 1 moterį ir 2 jaunesnius nei 18m. žaidėjus.  

4.2. Kiekviena komanda, dalyvaujanti turnyre privalo užpildyti paraišką ir pateikti 1 dieną iki turnyro . 

4.3. Rekomenduojama komandos sudėtis: 10 žaidėjų ir atsakingas vadovas (pagal norus gali būti ir daugiau).  

4.4. Komandų vadovai užtikrina tvarkingą dalyvių sportinę aprangą. 

4.5. Žaidėjai, registruoti komandos vardinėje paraiškoje, gali atstovauti tik vienai komandai.  

 

V.  TAISYKLĖS 

5.1. Rungtynės vykdomos vieno rato sistema arba organizatorių bus patikslinta po komandų sk. registracijos. 

5.2. Rungtynių trukmė 2 x 10 min., pertrauka – 5 min. Žaidžiama 6 (šeši) prieš 6 (šešis). Aikštės dydis 50x40m.  

5.3. Žaidėjas teisėjo sprendimu turės praleisti vienerias rungtynes surinkęs tris ir daugiau geltonas korteles.  

5.4. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę, diskvalifikuojamas vienerioms rungtynėms. 

5.5. Turnyro organizatoriai pasilieka teisę taikyti drausmines nuobaudas komandoms, žaidėjams už 

nedrausmingą ir etikos normoms prieštaraujantį elgesį (pašalinant komandą, žaidėją iš rungtynių ir pan.) 

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS   

6.1. Už pergalę skiriami 3 taškai, lygiosios – 1 taškas, pralaimėjimas – 0 taškų.  

6.2. Vietos nustatomos pagal:  

6.2.1. didžiausią iškovotų taškų sumą;  

6.2.2. dviem ir daugiau komandų, iškovojusioms lygią taškų sumą, vieta nustatoma pagal tarpusavio 

susitikimų rezultatus;  

6.2.3. visuose susitikimuose bendrą įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumą; 

  

VII. APDOVANOJIMAS  

7.1. Komandos - nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis, o prizininkių komandų 10 žaidėjų ir 

vadovas – medaliais, geriausiems turnyro žaidėjams – bus įteikti individualūs prizai. 

 

VIII. REGISTRACIJA IR MOKESČIAI 

- Registracijos kontaktai:  

El.p. info@fcdziugas.lt ; Tel. nr. +370 674 63699.  Komandų paraiškos formą rasite 

https://www.fcdziugas.lt/imoniu-6x6-futbolo-turnyro-registracija/   

- Simbolinis dalyvio mokestis komandai - 40,00 (keturiasdešimt) eurų.  
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