BENDROS TAISYKLĖS

• Žaidžiama tik su lauko futbolo kamuoliu (U13 amžiaus grupės komandos žaidžia su 4 dydžio kamuoliu, U15
ir U17 amžiaus grupės komandos žaidžia su 5 dydžio kamuoliu).
• Vartai 2x5 arba 2x3 metrų.
• Komandą sudaro ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 12 žaidėjų.
• Vienu metu aikštėje žaidžia 6 aikštės žaidėjai ir vartininkas.
• Rungtynių metu, aikštėje, visada turi žaisti mažiausiai 2 berniukai ar 2 mergaitės.
• Keitimai galimi bet kuriuo metu, o keitimų skaičius neribojamas. Keičiantis visų pirma žaidėjas turi išeiti iš
aikštės, o tik tada įeiti kitas žaidėjas.
• Atliekant baudos smūgį ar išspiriant kamuolį iš užribio, varžovų žaidėjai turi atsitraukti nuo kamuolio
nemažiau kaip 5 metrus.
• Pradedant žaidimą iš naujo (t.y. po įvarčio ar kėlinių pradžioje) iš aikštės vidurio galima smūgiuoti į vartus.
• Kamuolys iš šoninio užribio įžaidžiamas tik koja.
• Išspiriant kamuolį iš užribio ir atsidūrus kamuoliui vartuose:
• Kamuolys atsidūręs vartuose, t.y. jį prilietus bent vienam bet kurios komandos žaidėjui,
užskaitomas įvartis.
• Kamuoliui atsidūrus vartuose ir prieš tai niekam jo nelietus, įvartis nėra įskaitomas ir kamuolys
įžaidžiamas nuo vartų.

LAIKO SKAIČIAVIMAS
•

Žaidžiami 2 kėliniai po 12 min. Pertrauka tarp kėlinių, ne ilgesnė nei 5 min.

BAUDINIŲ SERIJA
•

•

Baudiniai smūgiuojami nuo 9 m. žymos (jei vartai 2x5 m.) arba nuo 7 m. žymos (jei vartai 2x3 m.).
Baudinius muša žaidėjai, kurie pasibaigus rungtynių laikui buvo aikštėje. Kiekviena komanda
smūgiuoja po 3 baudinius. Jei rezultatas ir toliau lygus, smūgiuoja kiti 4 aikštės žaidėjai iki pirmos
klaidos. Jei visiems 7 aikštės žaidėjams smūgiavus baudinius rezultatas toliau lygus, žaidėjai (tokia
pačia eilės tvarka) smūgiuoja baudinius toliau iki pirmos klaidos
Baudinių serijoje vartininką gali bet kuriuo metu keisti bet kuris kitas turintis teisę mušti baudinius
žaidėjas.

KITA
•

•

•
•

Teisėjavimas: savivaldybių etape rungtynėms teisėjauja pedagogai arba vyresnių klasių moksleiviai
(moksleiviai turi būti vyresni, nei žaidžiantys rungtynėse). Rungtynėms teisėjauja abiejų įstaigų
atstovai. ARBA Pagal sutarimą rungtynėms gali teisėjauti ir priimančios įstaigos pedagogai,
vyresnieji mokiniai.
Rungtynių metu, esant rezultatui, kuomet skirtumas tarp komandų 5 įvarčiai, aikštėje moksleivį gali
pakeisti pedagogas. Pedagogas smūgiuoti į vartus negali. Jei esant pedagogui, rezultatas sumažėja
iki 4 įvarčių skirtumo, tuomet jis turi pasikeisti su moksleiviu.
Nėra nuošalės taisyklės.
Žaidėjų keitimai neribojami.

