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FUTBOLAS 7x7 

TAISYKLĖS 

1. Rungtyniaujama 7 prieš 7 (6 aikštės žaidėjai ir vartininkas). Atsarginių žaidėjų skaičius – 3. 

2. Komandos PRIVALO turėti vienodą aprangą (bent jau vienodos spalvos marškinėlius). 

3. Varžybų metu žaidėjų perėjimai į kitas komandas draudžiami. Išaiškėjus tokiam atvejus 

komanda diskvalifikuojama iš turnyro. 

4. Žaidžiami 2 kėliniai po 10 minučių. Laikas nestabdomas. Pertrauka tarp kėlinių – 2 min. 

5. Kamuolys nuo užribio linijos išspiriamas koja. Kampiniai yra. 

6. Fiksuojamos baudos, o prasižengus baudos aikštelėje skiriamas 7 m baudinys į vartus. 

7. Atkrintamosiose varžybose pasibaigus laikui esant lygiam rezultatui komandos muša po penkis 

7 m baudinius. Jeigu ir po to neišaiškinamas nugalėtojas, mušama po vieną baudinį iki 

pergalingo. 

8. Aikštelėje teisėjauja 1 aikštės teisėjas, kuris turi teisę rodyti geltonas ir raudonas korteles (gavęs 

geltoną kortelę žaidėjas palieka aikštelę iki kėlinio pabaigos, gavęs dvi geltonas arba raudoną 

šalinamas iš aikštės iki rungtynių pabaigos ir praleidžia 1 rungtynes).  

9. Žaidėjų keitimai galimi tik teisėjui leidus. Komandos atsarginiai žaidėjai privalo būti šalia aikštės, 

o komandos kapitonas privalo informuoti aikštės teisėją apie jų buvimą prieš rungtynes. 

10. Komanda vėluoti į rungtynes gali tik tokiu atveju jei ji tuo pat metu rungtyniauja kitose sporto 

šventės rungtyse. Vėluojant dėl kitų priežasčių įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:3. 

11. Kiekvienas turnyre dalyvaujantis žaidėjas asmeniškai atsako už savo sveikatą. 

 

SISTEMA 

1. Priklausomai nuo komandų skaičiaus komandos burtais suskirstomos į grupes po 3-4 komandas. 

2. Grupėje rungtyniaujama vieno rato sistema (kiekviena komanda sužaidžia su kiekviena po 

kartą). 

3. Vėliau rungtyniaujama atkrintamosiose varžybose. Atkrintamųjų varžybų sistema paskelbiama 

pasibaigus komandų registracijai. 

4. Grupėse už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1, už pralaimėjimą – 0. Komandoms surinkus 

vienodai taškų pirmiausia žiūrima į tarpusavio rungtynių rezultatą, jei jis lygus skaičiuojamas 

bendras įvarčių +/- santykis, jei ir jis lygus pirmenybę įgauna komanda pelniusi daugiau įvarčių, 

po to žiūrima į pergalių skaičių, dar po to traukiami burtai. 

Varžybų vyriausiasis teisėjas Martynas Karaliūnas, tel. 860003689 

 


