
 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS FUTBOLO TURNYRO 

„FUTBOLO TAURĖ 2022“  

NUOSTATAI 

I. TIKSLAI 

 

1.1 Kauno technologijos universiteto (toliau – Universiteto) futbolo turnyras „Futbolo taurė 2022“ 

skirtas propaguoti akademinės ir neakademinės bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos įpročius, stiprinti bendruomeniškumą, didinant studentų ir darbuotojų įsitraukimą į 

Universiteto veiklas bei išaiškinti stipriausius Universiteto fakultetus/ padalinius ir komandas.  

 

II. REGISTRACIJA  

2.1 dalyvių registracija į turnyrą „Futbolo taurė 2022“ vyksta iki 2022 m. balandžio 21 dienos 

(imtinai), užpildžius paraiškos formą internetu. Registracijos puslapį rasite paspaudę šią nuorodą: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec62g93I1bW6VbIf3SX3uU7bTN-

5Xlf0P8x5uRYyASP-NYOA/viewform  

 

III. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 

3.1 Turnyras prasidės 2022 m. balandžio 28 d. ir vyks du mėnesius. Varžybų vieta KTU Dirbtinės 

dangos lauko futbolo aikštelė Nr. 1 (Radvilėnų pl. 19, Kaunas). 

3.2 Komandų pogrupiai skelbiami po burtų traukimo, kuris vyks 2022 m. balandžio 15 d.  

 

IV. TURNYRO DALYVIAI 

4.1 Varžybose gali dalyvauti Universiteto studentai, darbuotojai ir KTU gimnazistai. 

 

4.2 Vienas varžybų dalyvis turnyro metu gali atstovauti tik vieną komandą.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec62g93I1bW6VbIf3SX3uU7bTN-5Xlf0P8x5uRYyASP-NYOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec62g93I1bW6VbIf3SX3uU7bTN-5Xlf0P8x5uRYyASP-NYOA/viewform


4.3 Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu atsako patys, tai patvirtina registruodamiesi į varžybas. 

Dalyviai, kuriems yra mažiau nei 18 metų pristato tėvų arba globėjų sutikimus.  

 

4.4 Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis sutinka, kad turnyro organizatoriai visų varžybų 

metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti 

renginio viešinimo tikslais. 

 

V. TAISYKLĖS 

5.1. Rungtynių trukmė: du kėliniai po 15 min. su 5 min. pertrauka.  

5.2.Aikštėje komandą sudaro 6 žaidėjai, vienas iš jų yra vartininkas (komandos registruojamų žaidėjų 

maksimalus skaičius - 10 dalyvių).;  

5.3.Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų;  

5.4. Išriedėjus kamuoliui už vartų linijos, vartininkas kamuolį įveda ranka. Kamuolys turi kontaktuoti 

su kuo nors (žaidėjais, siena arba salės grindimis) iki vidurio linijos. Žaidimo metu, vartininkas 

pagavęs kamuolį per vidurio liniją gali spirti koja, tik tuomet kai kamuolys kontaktuoja su aikštės 

grindimis už baudos aikštelės. Negalima mesti kamuolio ranka toliau nei aikštės vidurio linija. 

Prasižengus šiai taisyklei, skiriamas laisvas smūgis nuo vidurio linijos į prasižengusios komandos 

vartus;  

5.5. Vykdant laisvą smūgį, keliant kampinį, įvedant kamuolį iš už šoninės linijos, priešininkų 

komandos žaidėjai privalo išsidėstyti ne arčiau kaip 5 m nuo kamuolio;  

5.6. Rungtynių metu visos pražangos fiksuojamos kaip laisvi smūgiai, išskyrus pražangas baudos 

aikštelėje. Už baudos aikštelėje besiginančios komandos padarytą pražangą skiriamas 9 m baudinys;  

5.7. Įžaidžiant kampinius, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjas gali stovėti;  

5.8. Įžaidžiant laisvą smūgį, baudos aikštelėje atakuojančios komandos žaidėjai negali stovėti;  

5.9. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta raudona kortelė, šalinamas iš aikštės iki rungtynių pabaigos ir 

keičiamas kitu žaidėju; 

5.10 Varžybos vykdomos vieno rato sistema. 

 



VI. APDOVANOJIMAI 

6.1 Pasibaigus visoms varžyboms ir susumavus taškus, turnyro nugalėtojai apdovanojami medaliais 

ir prizais. Nugalėtojų komanda apdovanojama futbolo taure.  

 

VII. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

7.1 Turnyrą organizuoja KTU Sporto ir sveikatingumo centras. Visais turnyro organizavimo 

klausimais kreiptis į krepšinio trenerį Gintarą Grigonį el. paštu gintaras.grigonis@ktu.lt arba telefonu 

+37061630306. 

7.2 Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo koreguoti varžybų sistemą 

bei turnyro tvarkaraštį. 

 


