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I. BENDROJI DALIS 

1. Šie nuostatai nustato „Vasaros Futbolo Lygos“ (toliau VFL) čempionato 
organizavimo ir vykdymo tvarką, drausminių nuobaudų skyrimą, o taip 
pat reglamentuoja kitus su VFL varžybų organizavimu ir vykdymu 
susijusius santykius. 

2. VFL siekia: 
a) Vienyti ir koordinuoti Vilniaus miesto futbolo mėgėjų veiklą, 

įgyvendinant šiuose nuostatuose numatytus uždavinius. 
b) Populiarinti bei propaguoti mėgėjų futbolo sportą Vilniaus 

mieste, skatinti vilniečius atgaivinti futbolo sporto šaką, 
lankytis organizuojamose futbolo čempionato rungtynėse. 

c) Išaiskinti stipriausias Vilniaus miesto mėgėjų futbolo 
komandas. 

d) Efektyviai bendardarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, 
kad kuo daugiau informacijos apie Vasaros Futbolo lygą 
pasiektų visuomenę.  

e) Plėtoti ryšius su Lietuvos sporto federacijomis bei 
organizacijomis. 

3. Šie nuostatai nereglamentuoja komercinių, su VFL varžybomis susijusių, 
teisių nustatymo, įgyvendinimo ir jų vykdymo tvarkos. Šių santykių 
reguliavimas yra išimtinė turnyro organizatoriaus. Komerciniai santykiai 
bei jų įgyvendinimas, susiję su atskiru klubu ar komanda, yra išimtinė to 
klubo ar komandos teisė. 

4. VFL čempionatą organizuoja – Viešoji Įstaiga „Vapasport“, atstovaujama 
direktoriaus Aliaus Antulio.  

5. VFL būstinė įsikūrusi Santariškių g. 39F-17, 08437, Vilniuje. 
 

II. VFL VALDYBOS KOMITETAS 
6. VFL varžybų nuostatai įsigalioja juos patvirtinus VFL valdybos komitetui. 
7. VFL valdybos komitetą sudaro penki asmenys – Alius Antulis 

(pirmininkas), Vaidas Pocius, Arnas Pocius, Martynas Arėška, Gintautas 
Vaškelis. 

8. VFL valdybos komitetas priima ir keičia VFL nuostatus (išskyrus 3 šių 
nuostatų punktą). Sprendimas dėl nuostatų priėmimo, keitimo priimamas 
už sprendimą balsuojant daugiau kaip pusei valdybos komiteto narių. 

9. Valdybos komitetas sprendžia VFL Čempionato dalyvių priėmimo ir 
pašalinimo klausimus. Sprendimai dėl dalyvių pašalinimo ar priėmimo 
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priimami paprastąja balsų dauguma, kiekvienas valdybos komiteto narys 
turi po vieną balsą.  

10. Valdybos komiteto balsų skaičiui pasiskirsčius po lygiai, sprendimą 
priima valdybos pirmininkas. 

11. VFL valdybos komitetas skiria narius į VFL drausmės komitetą (3 
asmenis) bei tvirtina vyr. teisėjo kandidatūrą. Šie sprendimai priimami 
paprastąja balsų dauguma. VFL valdybos komiteto posėdžiai teisėti, kai 
juose dalyvauja daugiau negu pusė jo narių. Neįvykus posėdžiui, 
pakartotinis VFL valdybos komiteto posėdis rengiamas po savaitės, jis yra 
teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. 

12. VFL valdybos komiteto priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 
 

III. VFL ČEMPIONATO PAGRINDINĖS  
TAISYKLĖS 

13. VFL čempionate dalyvauja Vilniaus miesto mėgėjų futbolo klubai, kurie 
laikosi VFL nuostatų bei vykdo kitus valdybos komiteto patvirtintus 
reikalavimus. 

14. VFL čempionate dalyvaujantys klubai iki 2013 m. gegužės 28 d. privalo 
valdybos komitetui pateikti oficialią paraišką komandų registravimui, 
žaidėjų nuotraukas. Pateikdamas paraišką klubas privalo įsipareigoti 
laikytis VFL čempionato nuostatų ir nustatytų futbolo žaidimo taisyklių. 

15. Nustatytos formos paraiškoje turi būti nurodyta: klubo pavadinimas, 
komandos vadovo kontaktai (tel.nr., el. paštas), žaidėjų vardai, pavardės, 
gimimo datos, marškinėlių numeriai ir registracija III lygoje, SFL ERGO, 
salės A lygos čempionatuose. Paraišką .doc ar .docx formatu pasirašo 
klubo vadovas. Pateikiamos visų žaidėjų nuotraukos skaitmeniniame 
formate (JPEG, BMP, PNG). 

16. Komandoje privalo būti registruojama ne mažiau 8 bei ne daugiau kaip 18 
žaidėjų. Papildomi žaidėjai gali būti registruojami iki 7 čempionato 
savaitės pradžios (t.y. iki 2013 m. liepos 23 d.), tačiau bendras žaidėjų 
skaičius negali viršyti 18. Papildomo žaidėjo registracijos mokestis – 50 Lt 
(penkiasdešimt litų, 0 cnt.).  

17. Žaidėjo licencija – tai leidimas žaidėjui dalyvauti VFL varžybose 2013 
metų sezone. Licencijas išduoda VFL valdybos komitetas. Licencijos 
neišduodamos, jei klubas yra įsiskolinęs varžybų organizatoriui. 
Licencijos galioja vieną VFL sezoną. Ginčus, kilusius dėl licencijos 
išdavimo ir panaikinimo, sprendžia valdybos komitetas. 

18. Sezono metu žaidėjas turi teisę pereiti iš vienos VFL komandos į kitą, 
tačiau VFL valdybos komitetui privalo pateikti raštišką, laisvos formos 
buvusios komandos vadovo sutikimą. Nepateikus sutikimo, žaidėjas 
naujoje komandoje nebus registruojamas. 

19. VFL čempionatas prasideda 2013 metų birželio 11 d. visos varžybos 
vyksta Panerio stadione (Šiltnamių g. 38, Vilniuje). VFL čempionatas 
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vyksta 12 savaičių ir organizuojamas dvejose (A ir B) komandų grupėse. 
Varžybų schema vyksta 3 etapais.  

a) I etapas (reguliarusis sezonas, I ratas): 2013 m. birželio 11 d. – 2013 
m. liepos 29 d. 

b) II etapas (VFL taurės atkrintamosios varžybos): 2013 m. liepos 30 d. 
– 2013 m. rugpjūčio 29 d. 

c) III etapas (“Išlikimo“ taurės varžybos): 2013 m. liepos 30 d. – 2013 
m. rugpjūčio 29 d. 

I etape (reguliarusis sezonas): 16 VFL čempionato komandų, burtų keliu, 
suskirstomos į dvi grupes (A ir B) po 8 komandas. Reguliaraus sezono 
varžybos žaidžiamos kiekvieną savaitės antradienį bei ketvirtadienį. Varžybų 
data ir laikas nurodomas iš anksto suderintame čempionato tvarkaraštyje. 
Visos kiekvienos grupės komandos tarpusavyje sužaidžia po vieną kartą. 
II etape (atkrintamosios varžybos): dalyvauja po 4 geriausias kiekvienos 
grupės komandas, kurios patenka į atkrintamųjų varžybų etapą, kurį sudaro 
ketvirtfinalis, pusfinalis ir finalas. Ketvirtfinalyje tarpusavyje žaidžia A1-ą ir 
B4-ą (A pora), B2-ą ir A3-ą (B pora), A2-ią ir B3-ą (C pora), B1-ą ir A4-ą (D 
pora) grupės vietas užėmusios komandos. Ketvirtfinalio kovų laimėtojai 
patenka į pusfinalį, kuriame tarpusavyje susitinka A ir B bei C ir D porų 
nugalėtojai. Į finalą patenka pusfinalio porų nugalėtojai. Mažajame finale (dėl 
3-4 vietos) tarpusavyje žaidžia pusfinalyje pralaimėjusios komandos. 
Komandos pralaimėjusios ketvirtfinalyje, dalyvauja varžybose dėl 5-8 vietų. 
 

 

Vasaros Futbolo Lygos atkrintamųjų 
varžybų schema 

       

Ketvirtfinalis    Ketvirtfinalis 

  Pusfinalis  Pusfinalis   

A1    Finalas    B1 

         

B4           A4 

         

B2           A2 

         

A3        B3 

 
 
III etape („Išlikimo“ taurės varžybos): dalyvauja aštuonios, 5 – 8 vietas I-ame 
etape užėmusios  komandos, kurios skirstomos į 4 poras bei kovoja dėl 9 – 16 
vietų. Varžybos vyksta tokiu pačiu principu kaip ir II etape (atkrintamosiose 
varžybose). 
20. Jei atkrintamosiose varžybose bendras galutinis rezultatas yra lygus, 

skelbiama baudinių serija. Baudiniai mušami iš 9 metrų atstumo. 
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Baudinių seriją sudaro 5 kiekvienos komandos bandymai. Daugiausiai 
įvarčių įmušusi komanda skelbiama nugalėtoja. Jei po 5 baudinių serijos 
nugalėtojas neišaiškinamas, papildomai mušama po vieną baudinį iki 
pirmos klaidos. Baudinių serijos metu vartininkas negali būti keičiamas. 
Teisėjas turi teisę reikalauti, baudinių serijos metu, vartus ginti tą 
vartininką, kuris žaidė didžiąją dalį laiko, jei įžvelgia, kad vartininko 
keitimas pagrindinio varžybų laiko pabaigoje, yra susijęs su tikslu pakeisti 
vartininką artėjančiai baudinių serijai. Komandai, nesilaikančiai teisėjo 
reikalavimo užskaitomas pralaimėjimas 0:5. 

21. Baudinių serijoje žaidėjas gali mušti baudinį tik vieną kartą. Pakartotinai 
mušti gali tik tuo atveju, jei baudinių serijos metu nėraišaiškinta komanda 
nugalėtoja, o visi komandos žaidėjai smūgiavo po vieną kartą. 

22. VFL čempionato nugalėtojui įteikiama VFL čempionų taurė ir 1-os vietos 
medaliai. Antrą ir trečią vietas užėmusioms komandoms įteikiami, 
atitinkamai 2-os ir 3-ios vietos medaliai, rėmėjų prizai. Apdovanojami 18 
komandos žaidėjų bei komandos treneris (vadovas). Išrenkami 
naudingiausi VFL 2013 m. sezono dalyviai. Apdovanojimus įteikia VFL 
organizatoriai. VFL laureatai kviečiami dalyvauti uždarymo šventėje. 

23. VFL varžybos vyksta skersai futbolo aikštės, 8 prieš 8, įskaitant vartininką 
(vartų dydis 480 x 210 cm.; baudos aikštelės išmatavimai 1200 x 800 cm.). 

24. VFL varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 40 minučių su 5 minučių pertrauka. 
Rungtynių teisėjui nurodžius, komandos nedelsiant turi pradėti 
rungtynes. Komandos atsisakymas pradėti rungtynes ar laiko vilkinimas 
vertinamas kaip neatvykimas į rungtynes ir yra baudžiamas 
pralaimėjimu, dėl teisės žaisti netekimo, pritaikant visas drausmines 
sankcijas. 

25. VFL čempionate už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už 
pralaimėjimą – 0 taškų. 

26. Komandų užimamos vietos grupės turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal 
surinktų taškų sumą. Jeigu sužaidus turo rungtynes į vieną vietą 
pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusių vienodai taškų, 
aukštesnę vietą lemia (eilės tvarka): 

a) tarpusavio susitikimų rezultatas; 
b) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 
c) didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 
d) didesnis pergalių skaičius; 
e) burtai. 

27. VFL čempionato varžybų tvarkaraštį ruošia čempionato organizatoriai. 
VFL čempionato tvarkaraštį tvirtina VFL valdybos komitetas. Varžybų 
vieta ir laikas turi būti pranešti VFL teisėjui likus ne mažiau kaip 3 dienos 
iki rungtynių pradžios. 
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28. Žaidžiančios komandos gali tartis dėl varžybų laiko susikeitimo su 
kitomis komandomis, tačiau tai turi suderinti ne vėliau kaip 3 dienos prieš 
varžybų datą ir apie tai pranešus varžybų organizatoriams. 

29. VFL čempionate, klubui ar komandai, pasitraukusiai iš jų ir nesužaidus 
pusės (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Klubui ar 
komandai sužaidusiai pusę ir daugiau varžybų, jos pasiekti rezultatai 
paliekami. 

30. Rungtynių protokole gali būti registruojama ne daugiau kaip 18 žaidėjų. 
Žaidėjų registracija privalo pasirūpinti kiekvienos komandos vadovas ar 
už tai atsakingas atstovas. Varžybų dalyvių registracija privalo būti baigta 
iki rungtynių pradžios. 

31. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse. Komandai, 
pažeidusiai šį punktą, užskaitomas pralaimėjimas 0:5. Taip pat į protokolą 
draudžiama įrašyti asmenį neturintį teisės dalyvauti rungtynėse 
(drausminės nuobaudos, diskvalifikacija, licencijos neturėjimas). 
Komandai pažeidusiai šį punktą užskaitomas pralaimėjimas 0:5. 

32. Visi žaidėjai privalo turėti VFL organizatorių išduotą licenciją bei kokį 
nors asmenybę patvirtinantį dokumentą (vairuotojo pažym., tapatybės 
kortelė, pasas). Nustačius faktą, kad žaidė neregistruotas žaidėjas, 
komandai pažeidusiai šį punktą užskaitomas pralaimėjimas 0:5. 
Pakartotinai nustačius 27 - 29 punktuose išvardintus nuostatų pažeidimus, 
komada gali būti šalinama iš turnyro. 

33. VFL čempionato rungtynėse keitimų skaičius neribojamas. Visi keitimai 
turi būti atliekami nuo savo komandos vartų, tuo metu, kai kamuolys nėra 
žaidime bei su varžybų teisėjo sutikimu. Pažeidus nustatyto žaidėjų 
skaičiaus limitą (vienu metu aikštėje atsidūrus daugiau, negu leidžiama 
žaidėjų) prasižengęs žaidėjas baudžiamas geltona kortele. Veiksmui 
kartojantis vienas komandos narys gali būti šalinamas iš aikštės. Varžybų 
rezultatai ir kita statistika, naujienos bei geriausi žaidėjai skelbiami po 
rungtynių organizatorių tinklapyje (www.vfl.lt). 

34. VFL čempionate gali dalyvauti žaidėjai tik nuo 18 metų amžiaus (sulaukę 
pilnametystės). 

35. VFL čempionate negali žaisti profesionalaus salės bei lauko futbolo (A 
lyga, LFF I ir II) lygos žaidėjo statusą turintys ar 3 pastaruosius metus 
turėję žaidėjai.  

36. VFL čempionate ribojamas žaidėjų dalyvavusių paskutiniuose, 2-juose 
VRFS (Vilniaus Regiono Futbolo Sąjungos) ar kitos apskrities, regiono 
turnyro varžybose, skaičius. Išimtis gali būti taikoma žaidėjams, 
žaidusiems praėjusio sezono ar ankstesniuose VFL turnyruose bei vėliau 
neregistruotiems nė vienoje ribojamoje, bet kokio regiono futbolo turnyre. 

37. Vienoje ekipoje, apribojimus turinčių lygų žaidėjų skaičius, gali būti 
nustatomas pagal tokias taisykles: 

a) ne daugiau kaip 2 VRFS III lygos dalyviai; 
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b) ne daugiau kaip 2 SFL ERGO lygos dalyviai arba atitinkamai 
daugiau, jei komandoje numatytas mažesnis VRFS III lygos žaidėjų 
skaičius; 

c) Salės futbolo lygos komandos žaidžiančios atitinkamose pajėgumo 
grupėse (A lyga, 1 lyga ir t.t.) tapatinamos su VRFS III, SFL ERGO 
ir t.t. lygų komandomis. Salės futbolo lygos komandų žaidėjų 
dalyvavimui VFL, taikomi tokie patys kaip ir nurodytų VRFS lygų 
apribojimai. 

d) Komandoje gali būti ne daugiau kaip 2 žaidėjai iš vienos, ribojamų 
lygų komandos. 

e) žaidėjams, VFL sezono metu užregistruotiems VRFS III ir SFL 
ERGO lygose ir komandai viršijus leidžiamus žaidėjų limitus, tų 
žaidėjų VFL licenzijos galiojimas nutraukiamas. Nesilaikant šio 
reikalavimo, komandai, visose rungtynėse, kuriose buvo žaidžiama 
viršijant VRFS III ir SFL ERGO lygos žaidėjų limitą, užskaitomas 
techninis pralaimėjimas 0:5. 

38. VFL čempionato žaidėjas gali būti registruojamas tik vienoje VFL 
čempionato komandoje. 

39. Jei komandoje jau yra registruoti 18 žaidėjų, iki 7 čempionato savaitės 
pradžios (2013 m. liepos 23 d.), komanda turi teisę naujai užregistruoti po 
1 žaidėją kiekvieną savaitę, išbraukiant vieną iš esamų komandos žaidėjų 
(vėliau pakartotinai žaidėjas negali būti grąžintas į komandą). Kiekvieno 
naujo žaidėjo registracijos mokestis – 50 Lt. 

40. Naujų žaidėjų įregistravimas komandoje, iki joje bus registruota 18 
žaidėjų, yra nemokamas, tačiau galioja taisyklė įregistruoti ne daugiau, 
kaip 1 papildomą žaidėją per savaitę. 

41. VFL komandoje gali būti registruojami ir ne lietuvos pilietybę turintys 
asmenys. Šių asmenų skaičius komandoje (klube) neribojamas. 
 

IV. ŽAIDĖJŲ APRANGOS 
42. VFL čempionato komandų žaidėjai privalo vilkėti sportinę aprangą, kuriai 

keliami šie minimalūs reikalavimai: 
a) Komandos žaidėjų marškinėliai turi būti vienodi (tipas ir spalva). 

Tos pačios spalvos, bet skirtingą marginimą turintys marškinėliai 
nėra tinkami. 

b) Komandos žaidėjų marškinėlių, nugaros pusėje, turi būti užrašytas, 
marškinėlių spalvai kontrastingas, žaidėjo numeris, ne mažesnio 
nei 20 cm aukščio. Komandos žaidėjų numeriai negali kartotis. 

c) Žaidėjų numeriai skirtingose varžybose negali keistis. 
d) Komandos žaidėjų šortai turi būti vienodos spalvos. 
e) Žaidėjams (išskyrus vartininkus) neleidžiama mūvėti ilgų, bet 

kokio tipo kelnių. Po šortais leidžiama dėvėti ilgas, šortų spalvos 
termines (pirmo sluoksnio) kelnes. 
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f) Komandos žaidėjų gedrai (kojinės) turi būti vienodos spalvos. 
g) Rekomenduojama naudoti futbolui skirtą avalynę. 

43. Neatitinkant VFL keliamų aprangos reikalavimų, kiekvienose varžybose, 
komandai taikoma drausminė nuobauda. 

44. Vartininkas privalo turėti kitos, nei savo ir priešininkų komandos žaidėjų 
spalvos marškinėlius su numeriu arba privalo užsidėti atitinkamos 
spalvos skirtuką. 

45. Sportinė apranga turi būti be papildomų priedų ar aksesuarų.  
46. Ant žaidybinės aprangos galima talpinti neribotą kiekį reklamų, tačiau 

žaidėjo numeris turi būti aiškiai matomas. Komandų apranga, prieš VFL 
čempionato kovas, turi būti suderinta su VFL valdybos komitetu. 

47. Kiekviena komanda turi pasirūpinti skirtingos spalvos apranga ar 
vienodos spalvos skirtukais, jei ji sutampa su priešininkų komandos 
apranga. Žaidėjų numeriai, tokiu atveju, negali būti keičiami. Kitos 
spalvos apranga ar skirtukais privalo pasirūpinti „svečių“ komanda 
(antroji pozicija varžybų tvarkaraštyje). Nesilaikant šio nuostatų punkto 
nurodytai komandai gali būti įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:5. 
 

V. TEISĖJAI 
48. VFL čempionato varžyboms teisėjus skiria VFL valdybos komitetas, 

suderinęs tvarkaraštį su VFL vyr. teisėju. Rungtynėms teisėjauja 1 aikštės 
teisėjas. Teisėją paskiria VFL organizatoriai. 

49. Teisėjai negali būti susiję su aikštėje esančiomis komandomis, t.y. būti 
komandų atstovais, žaidėjais, treneriais. 

50. Teisėjai privalo būti geros sportinės formos bei pasiruošę varžyboms. 
51. Varžybų metu teisėjai privalo vilkėti VFL valdybos komiteto nustatytą 

aprangą. 
52. Varžybų metu teisėjams draudžiama pasirodyti apsvaigus nuo alkoholio, 

narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų. 
53. Teisėjams, nesilaikant VFL nuostatuose keliamų reikalavimų ar 

priskiriamų pareigų, gali būti taikomos drausminės sankcijos. 
 

VI. SEKRETORIATO TEISĖJAI 
54. Sekretoriato teisėją paskiria VFL valdybos komitetas. 
55. Sekretoriato teisėjas atsakingas už statistikos operatoriaus bei laikininko 

pareigas.Varžybų protokolų informacija bus pateikiama oficialioje lygos 
svetainėje www.vfl.lt 

56. Sekretoriato teisėjams, kaip ir kitiems VFL dalyviams, gali būti taikomos 
drausminės nuobaudos. 
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VII. PROTESTAI 
57. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įspėti varžybų teisėją ir 

varžovų komandos atstovą. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po 
rungtynių įrašomi varžybų protokole. 

58. Protestus nagrinėja VFL valdybos komitetas, konsultuodamasis su 
varžybų teisėju bei vyr. teisėju. Ypatingiems atvejams nagrinėti, gali būti 
sudaroma drausmės komisija, kurią sudaro VFL valdybos komiteto narys 
bei dar du VFL valdybos komiteto paskirti asmenys. 

59. VFL komandos ar klubai, išsamiau motyvuotą protestą, privalo pateikti 
VFL valdybos komitetui raštu, per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos. 
 

VIII. APELIACIJOS 
60. Klubas, komanda turi teisę į apeliaciją. Apeliacijas nagrinėja VFL valdybos 

komitetas. Apeliacija turi būti pateikta per 24 val. nuo VFL teisėjo ar VFL 
drausmės komisijos sprendimo priėmimo, bet ne vėliau, kaip 24 val. iki 
sekančių varžybų pradžios.  

61. Apeliacinis komitetas sušaukiamas per 3 dienas, bet ne vėliau, kaip 24 val. 
iki sekančių varžybų pradžios. 

62. Gavus apeliaciją, sprendimas dėl apeliacijos priimamas ne ilgiau nei per 1 
savaitę nuo apeliacijos pateikimo. Sprendimai dėl apeliacijos priimami 
paprastąja balsų dauguma.  

63. VFL apeliacinio komiteto sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 
 

IX. DRAUSMĖS TAISYKLĖS 
64. Sprendimus drausmės klausimais priima drausmės komitetas paprastąja 

balsų dauguma.  
65. Klubai, komandos atsako už žaidėjų elgesį rungtynių metu.  
66. Komandai, neatitinkančiai nuostatuose nurodytų varžybose 

dalyvaujančių žaidėjų aprangos reikalavimų, skiriama 50 Lt bauda. 
67. Komandai, vienų varžybų metu gavus daugiau nei 5 geltonas korteles, 

skiriamas įspėjimas. Pasikartojus šiam pažeidimui, skiriama 50 Lt bauda. 
Dar kartą pasikartojus analogiškam pažeidimui, skiriama du kartus 
didesnė bauda ir t.t. Raudona kortelė traktuojama kaip 2 geltonos kortelės. 

68.  Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos: 
a) Diskvalifikacija vienerioms rungtynėms arba tam tikram laikotarpiui 

už: 
• labai šiurkštų žaidimą (raudona kortelė); 
• netinkamą elgesį (raudona kortelė); 
• žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių varžybų dalyvių 

įžeidimą (raudona kortelė); 
• už tris ne vieneriose rungtynėse surinktas geltonas korteles; 
• kitokį nesportinį elgesį (raudona kortelė). 



 

Vasaros Futbolo Lygos 2013 m. sezono nuostatai. puslapis 10iš 12

b) Diskvalifikacija daugiau nei vienerioms rungtynėms arba nustatytam 
laikotarpiui už žaidėjų arba kitų, rungtynėse dalyvaujančių ir po 
rungtynių dalyvavusių varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės 
jėgos panaudojimą). 

c) Geltona kortelė varžybose skiriama už: 
• šiurkštų žaidimą; 
• už kitos komandos žaidėjo įžeidimą necenzūriniais žodžiais; 
• už teisėjo įžeidimą; 
• už suvaidintą pražangą; 
• nesavalaikį žaidėjo pakeitimą. 
 

d) Įspėjimų ir pašalinimų žaidėjams apskaitą privalo vesti klubo 
administracija ir VFL valdybos komiteto paskirti asmenys. 

e) Žaidėjui, pereinant į kitą komandą, įspėjimai ir pašalinimai lieka 
galioti. 

f) Už pirmąjį neatvykimą į varžybas be pateisinamos priežasties, klubas 
(komanda) turi sumokėti 200 Lt baudą ir jai taikomas pralaimėjimo 
rezultatas 0:5. Už antrąjį neatvykimą be pateisinamos priežasties, 
klubui skiriama pakartotina bausmė bei galima diskvalifikacija iš 
tolimesnių VFL čempionato varžybų. Neatvykimas į varžybas yra 
fiksuojamas tokiu atveju, jei komanda nepasirodo aikštelėje daugiau 
nei 10 min. nuo varžybų pradžios, kuri nurodyta oficialiame lygos 
tvarkaraštyje. 

g) Komanda, savavališkai nutraukusi rungtynes (palikusi aikštę), 
baudžiama 200 Lt mokesčiu. Esamas rezultatas anuliuojamas ir 
nusižengusiai komandai užskaitomas pralaimėjimas, rezultatu 0:5. 

h) Komanda 2 kartus nutraukusi rungtynes (palikusi aikštę) gali būti 
šalinama iš tolimesnių VFL čempionato varžybų. 

i) Geltonų kortelių kiekis, skirtas žaidėjui, galioja viso sezono metu ir 
nėra anuliuojamas prieš atkrintamąsias varžybas. 

69. Komandoms, pažeidusioms VFL čempionato įvaizdžio reikalavimus, 
skiriama 200 Lt bauda. 

70. Baudos sumokamos per 7 (septynias) darbo dienas nuo VFL drausmės 
komiteto priimto sprendimo. Laiku nesumokėjus baudos, klubui ar 
komandai gali būti neleidžiama registruoti, išregistruoti naujus žaidėjus. 
Taip pat gali būti neleidžiama žaisti eilinių VFL čempionato rungtynių, 
įskaitant pralaimėjimą 0:5. 

71. Atskirais atvejais, VFL drausmės komitetas atsižvelgdamas į pažeidimo 
pobūdį ir kitas aplinkybes gali priimti ir kitokį negu šiuose nuostatuose 
numatytą sprendimą. 
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X. KOMANDOS PRIEVOLĖS 
72.  Asmenys, dalyvaujantys VFL varžybose turi būti užregistruoti oficialiame 

VFL varžybų dalyvių registre (www.vfl.lt). Klubas (komanda), norintis 
užregistruoti žaidėją, VFL organizatoriams privalo pateikti būtinus 
duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, poziciją, marškinėlių numerį bei 
nuotrauką skaitmeniniame formate. 

73. Komandos turi teisę patikrinti vieno ar kelių žaidėjų tapatybę ir galimybę 
dalyvauti atitinkamose varžybose. Šio punkto pažeidimas yra 
pakankamas pagrindas protestui pateiktii. 

74.  Žaidėjų registravimo periodas VFL komandoms yra 1 savaitė iki pirmųjų 
varžybų dienos (t.y. birželio 4 d.) 

75.  Žaidėjas gali dalyvauti ir kituose Lietuvoje rengiamuose mėgėjų 
čempionatuose ar varžybose, tačiau ribojamas žaidžiančių regionų, VRFS 
III ir SFL ERGO lygų ekipose žaidžiančių žaidėjų skaičius. 

76. Komanda yra atsakinga už savo žaidėjų sveikatos būklę, privalo įvertinti 
jų fizinį pasiruošimą ir galimybę dalyvauti varžybose. Vengiant 
nelaimingų atsitikimų, komanda turi pasirūpinti, kad sveikatos problemų 
turintys žaidėjai nedalyvautų varžybose arbą jų galimybė dalyvauti 
varžybose būtų patvirtinta po medicininio patikrinimo. Varžybų 
organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatos būklę bei jos sutrikimus 
čempionato varžybų metu. 

77. Žaidėjui gavus traumą ir esant kraujavimui, jis turi būti nedelsiant 
pakeistas atsarginiu. Į aikštę jis gali grįžti, kai kraujavimas sustabdytas ir 
yra pasirūpinta žaizdos sterilumu. Leisti ar neleisti šiam žaidėjui tęsti 
varžybas, sprendžia rungtynių vyr. teisėjas. 

78. Kiekviena komanda privalo turėti vaistinėlę su pirmos pagalbos rinkiniu, 
bei šaldančiomis priemonėmis. 

79. Rungtynių metu žaidžiančioms komandoms draudžiamas alkoholio ar 
narkotinių medžiagų vartojimas. Teisėjas turi teisę neleisti žaisti žaidėjui, 
rungtynių metu vartojančiam alkoholį ar narkotines medžiagas. Už tokį 
žaidėjo elgesį atsako komanda. VFL drausmės komitetas turi teisę skirti 
nuobaudą: žaidėjo diskvalifikacija vienerioms varžyboms. 

80. Komandos yra visapusiškai atsakingos už tvarką stadione, bei už savo 
komandos žaidėjų bei sirgalių tinkamą bei atsakingą elgesį rungtynių 
metų. Organizatoriai neneša jokios atsakomybės, susijusios su šio punkto 
pažeidimais. 
 

XI. VFL ČEMPIONATO ĮVAIZDIS 
81. VFL čempionato dalyviai turi kurti savo sporto klubo įvaizdį, 

bendradarbiauti su lygos rėmėjais bei prisidėti prie VFL įvaizdžio 
formavimo. 



Vasaros Futbolo Lygos 2013

82. VFL čempionato dalyviai, savi
pavadinimą garsiniuose bei vaizdiniuose klipuose, internete, 
spausdintuose leidiniuose ar ant klubų atributikos.

83. Naudojant VFL logotipą, jo panaudojimas turi būti suderintas su VFL 
valdybos komitetu ir atitikti jam kelia

84. VFL dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, 
žurnalistai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
įstatymais, taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos žmogui principais, 
gerbia žodžio, kūrybos laisvę, nuomonių įvairovę.

85. VFL dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą bei teisingą informaciją apie 
varžybas bei VFL veiklą.

86. VFL dalyviams draudžiama platinti nepagrįstą kritiką, konfidencialią, 
tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina fizin
orumą ar kenkia VFL įvaizdžiui, komandų interesams, o taip pat 
reputacijai. 

87. VFL dalyviams, ignoruojantiems ar pažeidžiantiems aukščiau išvardintus 
reikalavimus taikomos drausminės sankcijos.

88. Komandų rėmėjų pateikta reklama 
būti suderinta su VFL organizatoriais bei tam turi
organizatorių leidimas. 
pašalinama be papildomo įspėjimo.
 

89. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, tai pat tuos, kurie nėra VFL 
drausmės komiteto ar apeliacinio komiteto kompetencijoje, sprendžia VFL 
valdybos komitetas. VFL valdybos komiteto priimti sprendimai yra 
galutiniai. 
 
Nuostatai patvirtinti Vasaros Futbolo Lygos posėdyje 
Visi čempionato dalyviai su nuostatais privalo susipažinti iki VFL 
žaidynių pradžios.
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VFL čempionato dalyviai, savireklamos tikslais, gali naudoti VFL 
pavadinimą garsiniuose bei vaizdiniuose klipuose, internete, 
spausdintuose leidiniuose ar ant klubų atributikos. 
Naudojant VFL logotipą, jo panaudojimas turi būti suderintas su VFL 
valdybos komitetu ir atitikti jam keliamus techninius reikalavimus.
VFL dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, 
žurnalistai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
įstatymais, taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos žmogui principais, 

kūrybos laisvę, nuomonių įvairovę. 
VFL dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą bei teisingą informaciją apie 
varžybas bei VFL veiklą. 
VFL dalyviams draudžiama platinti nepagrįstą kritiką, konfidencialią, 
tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina fizinio asmens garbę ir 
orumą ar kenkia VFL įvaizdžiui, komandų interesams, o taip pat 

VFL dalyviams, ignoruojantiems ar pažeidžiantiems aukščiau išvardintus 
reikalavimus taikomos drausminės sankcijos. 
Komandų rėmėjų pateikta reklama www.vfl.lt svetainėje bei stadione turi 
būti suderinta su VFL organizatoriais bei tam turi būti
organizatorių leidimas. Nesilaikant šių taisyklių, reklama gali būti 
pašalinama be papildomo įspėjimo. 

XII. NENUMATYTI ATVEJAI 
nuostatuose nenumatytus atvejus, tai pat tuos, kurie nėra VFL 

drausmės komiteto ar apeliacinio komiteto kompetencijoje, sprendžia VFL 
valdybos komitetas. VFL valdybos komiteto priimti sprendimai yra 

Nuostatai patvirtinti Vasaros Futbolo Lygos posėdyje 201
čempionato dalyviai su nuostatais privalo susipažinti iki VFL 

žaidynių pradžios. 
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reklamos tikslais, gali naudoti VFL 
pavadinimą garsiniuose bei vaizdiniuose klipuose, internete, 

Naudojant VFL logotipą, jo panaudojimas turi būti suderintas su VFL 
mus techninius reikalavimus. 

VFL dalyviai, kaip ir viešosios informacijos rengėjai, platintojai, 
žurnalistai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
įstatymais, taip pat humanizmo, lygybės, pagarbos žmogui principais, 

VFL dalyviai turi skelbti tikslią, tikrą bei teisingą informaciją apie 

VFL dalyviams draudžiama platinti nepagrįstą kritiką, konfidencialią, 
io asmens garbę ir 

orumą ar kenkia VFL įvaizdžiui, komandų interesams, o taip pat 

VFL dalyviams, ignoruojantiems ar pažeidžiantiems aukščiau išvardintus 

svetainėje bei stadione turi 
būti gautas VFL 

Nesilaikant šių taisyklių, reklama gali būti 

nuostatuose nenumatytus atvejus, tai pat tuos, kurie nėra VFL 
drausmės komiteto ar apeliacinio komiteto kompetencijoje, sprendžia VFL 
valdybos komitetas. VFL valdybos komiteto priimti sprendimai yra 
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