
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių futbolo 7x7 turnyro nuostatai 

I. Turnyro vykdymo tikslas ir uždaviniai. 

1. Propaguoti  kūno kultūrą ir sveiką gyvenimo būdą, turiningą laisvalaikio praleidimą; 
2. Kelti sporto šakos populiarumą Lietuvoje; 
3. Išaiškinti pajėgiausias Pasaulio Lietuvių žaidynių 7x7 komandas. 

II. Turnyro vykdymas ir vadovavimas 

Turnyrą organizuoja: UAB „Seven live“, Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos futbolo teisėjų asociacija. 

III. Turnyro vykdymo vieta ir laikas. 

1. Turnyras vykdomas 2022 m. liepos 15,16 ir 17 dienomis. Visos rungtynės yra žaidžiamos 
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos stadione (M.K.Čiurlionio g. 92, Druskininkai).  

 
IV. Turnyre dalyvaujantys žaidėjai. 
 

1. Rungtynėse komandai gali atstovauti 12 žaidėjų, įtrauktų į komandos paraišką. Komandos 
paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 20 sportininkų ir iki 6 oficialių asmenų. 
Komandos turi turėti tvarkingą aprangą.  

2. Žaidėjai, registruoti LFF A lygos čempionate, dublerių ir I lygos pirmenybėse, šiame turnyre 
dalyvauti negali. 

3. Nustačius šio nuostatų punktų pažeidimus, žaidėjo komandai yra įskaitomas techninis 
pralaimėjimas 0:3 ir skiriamas įspėjimas, o pats žaidėjas turi praleisti vienerias rungtynes. 
Pažeidimui pasikartojus, komanda yra šalinama iš turnyro, o visi iškovoti taškai yra 
anuliuojami. 

 
 
V. Turnyro vykdymo tvarka ir sistema 
 

1. Turnyro vykdymo sistema: 
 
Turnyre užsiregistravusios komandos burtų kelių padalinamos į A ir B grupes, kuriose žaidžiama vieno 
rato principu.  
 
Po keturias kiekvienos grupės geriausias komandas patenka į turnyro ketvirtfinalį. Ketvirtfinalio porų 
laimėtojai susitinka pusfinalyje. Pusfinalių laimėtojai varžosi finale, pralaimėjusios komandos – 
rungtynėse dėl trečios vietos. 
 

2. Grupės nugalėtoja tampa komanda surinkusi daugiausiai taškų. Jei yra kelios komandos, turinčios 
vienodai taškų, aukštesnę vietą užima komanda, turinti: 1) geresnį tarpusavio rungtynių rezultatą; 
2) geresnį tarpusavio rungtynių įvarčių santykį; 3) geresnį bendrą įvarčių santykį; 4) yra pelniusi 
daugiau įvarčių; 

3. Už pergalę skiriami 3, už lygiąsias – 1, už pralaimėjimą – 0 taškų; 
4. Jei rungtynės, kuriose būtina nustatyti nugalėtoją, pasibaigs lygiosiomis, nugalėtojui nustatyti bus 

skiriami 9 metrų baudiniai. Pirma serija – po 5 smūgius, toliau po vieną, kol paaiškės nugalėtojas. 
5. Visus ginčytinus klausimus sprendžia rungtynių vyr. teisėjas. 
6. Varžybos vykdomos pagal organizatorių sudarytą tvarkaraštį. 



 
 
VI. Apdovanojimai 
 

1. Pasibaigus turnyrui komandinius apdovanojimus gauna 1-3 vietas iškovojusios komandos. 
Asmeniškai apdovanojami komandų prizininkių žaidėjai, treneris ir vadovas; 

 
VII. Reikalavimai komandoms, jų vadovams 
 

1. Komandos vadovas atsako už savalaikį dalyvių atvykimą į rungtynes. 
2. Komandos privalo rungtynių metu vilkėti tvarkingomis, vienodomis trumpomis aprangomis su 

numeriais. 
3. Komandų vadovai atsako už žaidėjų fizinę būklę ir sveikatos stovį. 
4. Turnyro organizatoriai neatsako už žaidėjų fizinę būklę, sveikatos sutrikimus čempionato metu. 
5. Turnyro žaidėjai patvirtina, kad susipažino su turnyro nuostatais; 

VIII. Rungtynių žaidimo taisyklės  

1. Komandos sudėtis aikštelėje: 7 futbolininkai (6 žaidėjai ir vartininkas) 
2. Minimalus žaidėjų skaičius aikštelėje yra 5 žaidėjai įskaitant ir vartininką. 

Rungtynės nevykdomos ir tai komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas, jeigu komanda 
nesurinko minimalaus žaidėjų skaičiaus. 

3. Rungtynių trukmė: 2 kėliniai po 15 min. 
4. Keitimai neribojami. 
5. Užribiai išspiriami koja. Įvartis pasiektas tiesioginiu smūgiu iš užribio neskaitomas, jeigu iki to 

laiko kamuolio nepalietė joks kitas žaidėjas. 
6. Smūgis nuo vartų – vartininkas įveda kamuolį ranka. Įvartis neskaitomas, jeigu po kamuolio 

įvedimo į žaidimą ranka jo nelietė joks kitas žaidėjas. 
7. Standartinių padėčių metu (baudos smūgiai, kampiniai) varžovai atsitraukia 7 m. atstumu. Užribio 

metu atsitraukiama 2 m. atstumu.  
8. Baudinys smūgiuojamas iš 9 m. atstumo. 
9. Rungtynėms vadovauja 1 teisėjas (išskyrus išimtinius atvejus). 

IX. Privatumo politika 

Visi turnyro žaidėjai yra informuojami, kad žaidėjų asmens duomenys, valdomi ir tvarkomi organizatorių, 
nėra vieši, tačiau Žaidėjo vardas, pavardė, amžius (jei aktualu), ūgis ir svoris (jei aktualu) ir foto 
nuotrauka ar video gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su Žaidėjo pasiekimais futbole 
ir/ar kita jo veikla, susijusia su futbolu. 
  



Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių futbolo 7x7 turnyro tvarkaraštis 

Liepos 15 diena 

Laikas 1 aikštė 2 aikštė 

10:00 Drameno Lietuvių futbolo klubas - United LT AUFC -  San Franciskas 

10:40 Peterborough FC - Punia Kaišiadorys - Oslo Lietuviai 

11:20 Mažoji Čikaga -  Aukštaitija United FC Šiandien plotas -  Team USA 

12:00 Punia - Drameno Lietuvių futbolo klubas Oslo Lietuviai -  AUFC 

12:40 Aukštaitija United FC - United LT Team USA - San Franciskas 

13:20 Mažoji Čikaga - Peterborough FC Šiandien plotas - Kaišiadorys 

14:00 Drameno Lietuvių futbolo klubas - Aukštaitija United FC AUFC - Team USA 

14:40 Punia - Mažoji Čikaga Oslo Lietuviai - Šiandien plotas 

15:20 United LT - Peterborough FC San Franciskas - Kaišiadorys 

Liepos 16 diena 

Laikas 1 aikštė 2 aikštė 

11:00 Drameno Lietuvių futbolo klubas - Mažoji Čikaga AUFC - Šiandien plotas 

11:40 Peterborough FC - Aukštaitija United FC Kaišiadorys - Team USA 

12:20 United LT -  Punia San Franciskas - Oslo Lietuviai 

13:00 Drameno Lietuvių futbolo klubas - Peterborough FC AUFC - Kaišiadorys 

13:40 United LT - Mažoji Čikaga San Franciskas - Šiandien plotas 

14:20 Aukštaitija United FC  - Punia Team USA - Oslo Lietuviai 

15:00 A2 vs B3 (ketvirtfinalis) B2 vs A3 (ketvirtfinalis) 

15:40 A1 vs B4 (ketvirtfinalis) B1 vs A4 (ketvirtfinalis) 

 



Liepos 17 diena 

Laikas 1 aikštė 

10:30 Pirmasis pusfinalis 

11:10 Antrasis pusfinalis 

12:00 Rungtynės dėl 3-os vietos 

12:45 Finalas 

 

 
 


