
PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. 

įsakymu Nr.VĮ-7 

 

ATVIRŲ 2022 M. JURBARKO RAJONO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

Varžybos vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. 

V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių 

organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais. 

 

I. BENDROJI DALIS 

         1. Šie nuostatai reglamentuoja atvirų 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybių 

varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, drausmės nuobaudų skyrimą, o taip pat nustato kitus, su 

varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus. 

3. Šie nuostatai yra sudaryti remiantis LFF įstatais, kitais reikalavimais ir norminiais aktais. 

4. Atviras 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybes organizuoja ir vykdo Jurbarko 

sporto centras (toliau – Organizatorius). 

5. Varžyboms vadovauja teisėjų kolegija. 

6. Varžybų vyr. teisėjas Jurbarko sporto centro sporto metodininkas Kęstutis Švedas, tel. 

8 447 72536. 

 

II. VARŽYBŲ STRUKTŪRA IR VYKDYMO LAIKOTARPIS 

7. Atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse dalyvauja 6 komandos. 

Varžybų vykdymo sistema: 

I etapas – varžybos grupėje. Komandos žaidžia tarpusavyje vieno rato sistema. Kiekviena 

komanda sužaidžia po 5 rungtynes. 

II etapas – atkrintamosios varžybos ir finaliniai susitikimai. 

Komandos po I etapo grupėje užėmusios I ir II vietas tiesiogiai patenka į pusfinalį. Likusios 

komandos dalyvauja atkrintamosiose varžybose pagal sistemą 3-6, 4-5. Žaidžiama iki 1 laimėtų 

rungtynių. Laimėjusios komandos patenka į pusfinalį, o pralaimėjusios komandos kovoja dėl 5-6 

vietų. Pusfinalio susitikimuose žaidžiama iki 1 laimėtų rungtynių, laimėjusios komandos kovoja dėl 

1-2 vietų, o pralaimėjusios dėl 3-4 vietų. 

 

ATKRINTAMŲJŲ VARŽYBŲ SISTEMA 

     

  A1   

        

          

  A4       

        

  A5       

   Dėl 1-2 vietos  

  A3       

        

  A6       

          

        

  A2    

      

Dėl 5-6 vietos    Dėl 3-4 vietos  

      

        



 8. Dviem arba daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta lentelėje nustatoma pagal 

tarpusavio rungtynių rezultatus. Jei šie rodikliai vienodi, tai vietą lemia: 

–  didesnis pergalių skaičius; 

–  bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius; 

–  didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 

–  burtai. 

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

neatvykimą į rungtynes – minus 1 taškas. 

10. Komandos žaidžia 2 kėlinius po 25 minutes (paskutines 5 antro kėlinio minutes, išriedėjus 

kamuoliui už aikštelės ribų, rungtynių laikomas stabdomas). 

11. Rungtynėms vadovauja 1 teisėjas. 

12. Varžybų vykdymo laikotarpis – 2022 m. sausio – balandžio mėnesiais pagal sudarytą 

tvarkaraštį (Priedas Nr. 3). 

13. Atviros 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybės vykdomos Jurbarko 

Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazijos sporto salėje (Vydūno g. 15, Jurbarkas). 

 

 III. KOMANDŲ REGISTRACIJA 

14. Komandos registruojamos iki sausio mėn. 7 d. (imtinai). Registracija vykdoma Jurbarko  

sporto centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas, tel. 8 447 72536 ir el. paštu: 

jurbarkosportas@gmail.com. Atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse 

dalyvauti gali žaidėjai turintys galiojančius Galimybių pasus (toliau – GP). Komandos 

vadovas/treneris teikdamas paraišką patvirtina, kad informacija yra teisinga, tikra ir atsako 

už savo komandos narių GP patikrą ir galiojimo termino atnaujinimą esant pasikeitimui ir 

(ar) poreikiui. 

15. Paraiškos (Priedas Nr. 1) formos elektroninis variantas siunčiamas elektroniniu paštu 

jurbarkosportas@gmail.com iki 2022 m. sausio 14 d., o popierinis variantas su visų žaidėjų ir 

komandos vadovo/trenerio parašu pristatomas iki pirmųjų rungtynių. Paraiškoje galima registruoti 

20 žaidėjų (ne daugiau kaip 2 žaidėjus iš Lietuvos Futsal A lygos) ir 1 oficialų asmenį, turintį teisę 

sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Papildomų žaidėjų registracija galima iki 3 turo pradžios. 

16. Paraiškoje žaidėjai savo parašu patvirtina, kad pasitikrino gydymo įstaigoje savo sveikatos 

būklę bei gali dalyvauti futbolo varžybose ir įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų 

metu, Organizatoriams jokių pretenzijų neturės. Asmenims, neturintiems 18 metų, privalu turėti 

galiojančią sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicinine pažyma 

(Forma Nr. 068a). Komandų vadovai/treneriai atsako, kad asmenys neturintys 18 m. dalyvautų 

varžybose turėdami galiojančią medicininę pažymą (Forma Nr. 068a). Kiekvienas varžybų dalyvis 

sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš varžybų su juo organizatoriai gali naudoti renginio 

viešinimo tikslais be atskiro sutikimo. 

17. Po registracijos komandos privalo  susipažinti su nuostatais, pasižada vykdyti jų  

reikalavimus, laikytis teikiamų organizatorių raštų ir kitų nurodymų, susijusių su varžybų 

organizavimu ir vykdymu. 

18. Žaidėjams iš komandos į komandą pereiti galima iki 3 turo pradžios. 

 
IV. FINANSINIAI REIKALAVIMAI 

19. Komandos dalyvaujančios atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse 

pačios sumoka rungtynių teisėjui teisėjavimo ir kelionės išlaidas. Sekretoriato, aptarnaujančio 

personalo, salės panaudos, apdovanojimų ir kitas išlaidas apmoka Jurbarko sporto centras.  

 

V. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

20. Šie nuostatai reglamentuoja nuobaudų skyrimą konkrečiais atvejais už šių nuostatų 

pažeidimus. DK (Drausmės komitetas) nagrinėja ir skiria drausmines nuobaudas, atsižvelgiant į 

rungtynių protokole teisėjų padarytais įrašus, o taip pat šiais nuostatais ir kitais norminiais 

dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą. 

mailto:jurbarkosportas@gmail.com
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21. Komandos atsako už: 

–  žaidėjų, oficialių asmenų, fanų elgesį prieš rungtynes, rungtynių metu ir 1 val. joms 

pasibaigus (varžybų vykdymo vietoje); 

–  tvarką ir saugumą varžybų vykdymo vietoje. 

22. Organizatoriai komandų oficialiems asmenims – vadovams/treneriams žodžiu arba raštu 

teikia informaciją apie jų komandos žaidėjams taikomas  drausmines nuobaudas. 

23. Žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą privalo registruoti ir komandų vadovai/treneriai. 

24. Žaidėjas, gavęs 4, 6, 8 ir toliau poromis geltoną kortelę, diskvalifikuojamas 1 rungtynėms.  

25. Žaidėjas, gavęs raudoną kortelę šalinamas iš salės nepasibaigus rungtynėms, 

diskvalifikuojamas 1 rungtynėms ir laukia DK sprendimo dėl galutinio diskvalifikacijos termino.  

26. Jeigu žaidėjas, kurio diskvalifikacijos terminas nepasibaigęs dalyvauja rungtynėse, tai 

komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o žaidėjui pratęsiama diskvalifikacija. 

27. Jeigu komanda, nepasibaigus rungtynėms be teisėjų leidimo palieka aikštę ir atsisako į ją 

grįžti ir tęsti rungtynes, dėl jos arba fanų kaltės rungtynes nutraukia teisėjai, apie tai išdėstę raporte, 

komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas (0:5), o incidentą svarsto ir savo sprendimą dėl 

taikomų drausminių nuobaudų priima ir paskelbia DK. 

28. Komandos žaidėjams, arba vadovui/treneriui už pražangas, netaktišką elgesį, kitus 

nusižengimus gali būti taikomos žemiau išvardintos nuobaudos: 

–  įspėjimas; 

–  diskvalifikacija (draudimas treneriui arba vadovui/treneriui vadovauti savo komandai nuo 

atsarginio žaidėjų suolelio); 

–  piniginė bauda (nuo 20,00 iki 50,00 Eur, kuri turi būti sumokėta iki nurodyto termino). 

29. Jeigu komanda neatvyksta į rungtynes, tai tokį atvejį svarsto ir savo sprendimą priima 

DK. Jeigu DK nusprendžia, kad komanda neatvyko į rungtynes be pateisinamos priežasties, tai 

komandai užskaitomas pralaimėjimas 0:5 ir atimamas 1 taškas turnyrinėje lentelėje; 

30. Pasikartojus neatvykimo į rungtynes atvejui, komandai gali būti diskvalifikuojama iš 

pirmenybių. 

 

VI. PROTESTAI 

31. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai iš karto po rungtynių įspėti rungtynių 

teisėjus, varžovų komandos oficialius asmenis. Trumpas protesto motyvas, tuoj pat po rungtynių, 

įrašomas į varžybų protokolą. 

32. Protestai negali būti pateikti dėl teisėjų priimtų sprendimų. 

33. Pateiktas protestas nagrinėjamas DK per 48 val. po rungtynių (darbo dienomis), gavus 

išsamų motyvuotą protestą. 

34. Jeigu per 48 valandas (darbo dienomis) organizatoriams nepateikiamas išsamus 

motyvuotas protestas – protestas nenagrinėjamas. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

35. Komandos užėmusios prizines vietas apdovanojamos taurėmis ir medaliais. 

36. Specialiais prizais apdovanojami: 

–  geriausias pirmenybių vartininkas; 
–  rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas. 

37. „FAIR PLAY“ prizas įteikiamas korektiškiausiai atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės 

futbolo pirmenybėse dalyvavusiai komandai. 

 

Pastaba: 
 

1. Visais nuostatuose nenumatytais atvejais sprendimus priima pirmenybių organizatoriai, 

kurių sprendimai yra galutiniai; 

2. Organizatoriai palieka sau teisę, esant būtinumui, koreguoti arba papildyti šiuos nuostatus. 

   



(Priedas Nr.1) 
JURBARKO SPORTO CENTRUI 

 

____________________________ komandos 

OFICIALUS ŽAIDĖJŲ SĄRAŠAS (PARAIŠKA)  

dalyvauti atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse 
 

Atvirose 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybėse dalyvauti gali žaidėjai turintys galiojančius Galimybių pasus (toliau – GP). Komandos vadovas/treneris 

teikdamas paraišką patvirtina, kad informacija yra teisinga, tikra ir atsako už savo komandos narių GP patikrą ir galiojimo termino atnaujinimą esant pasikeitimui ir (ar) 

poreikiui. 
 

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė Gimimo metai Žaidėjo nr. 

Patvirtinu, kad su žemiau pateiktais 

reikalavimais sutinku (parašas) 

GP 

galiojimo 

data 

Atnaujinto 

GP galiojimo 

data 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
       

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas Parašas 

Komandos vadovas/treneris     
 

 

 

Aš, pasirašęs patvirtinu, kad: 

- esu susipažinęs su atvirų 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybių nuostatais ir jiems pritariu; 

- pasitikrinau gydymo įstaigoje savo sveikatos būklę, bei galiu dalyvauti futbolo varžybose. Įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų metu, varžybų 

organizatoriams jokių pretenzijų neturėsiu; 

- įsipareigoju laikytis saugaus ir garbingo žaidimo taisyklių; 

- neturiu ir neturėsiu jokių materialinių pretenzijų renginį organizuojančiai organizacijai ir nereiškiu bei nereikšiu jokių  pretenzijų po šios paraiškos pateikimo 

registracijai; 

- sutinku, kad būčiau filmuojamas, fotografuojamas, medžiaga naudojama atvirų 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo pirmenybių viešinimui. 
 

Pildymo data   , 

 Jurbarkas 

 



2 priedas 

Atvirų 2022 m. Jurbarko rajono salės futbolo 

pirmenybių pagrindinės taisyklės 
 

I taisyklė - Žaidėjų skaičius 
 

Rungtynės žaidžiamos dviejų komandų, susidedančių iš 5 žaidėjų, kurių vienas yra vartininkas. 

Vartininkas gali keistis vietomis su bet kuriuo kitu žaidėju. 
 

II taisyklė – Teisėjas 
 

Kiekvienos varžybos yra valdomos ir kontroliuojamos teisėjo, kuris turi pilną teisę laikytis žaidimo 

taisyklių varžybose, kurioms yra paskirtas, nuo to momento, kai jis įeina į aikštelę, kur vyks varžybos 

iki to momento, kai jis išeis iš aikštelės. Teisėjo sprendimai, susiję su žaidimu, yra galutiniai. 
 

III taisyklė - Rungtynių trukmė 
 

Rungtynės trunka du kėlinius po 25 minutes. Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė nei 5 minutės. 
 

IV taisyklė - Pražangos ir nusižengimai  
 

Už pražangas ir nusižengimus baudžiama: 

Baudos smūgis 

Priešininkų komandai skiriamas baudos smūgis šiais atvejais, kai teisėjas mano, kad yra naudojama 

per didelė jėga ar žaidėjas elgiasi neatsargiai ar nerūpestingai: 

• Spyriai priešininkui ar bandymai įspirti; 

• Žaidėjo pargriovimas ar bandymas pargriauti; 

• Užšokimas ant priešininko; 

• Priešininko fizinis puolimas, net ir kliudymas pečiu; 

• Priešininko smūgiavimas ar bandymas smūgiuoti; 

• Priešininko stūmimas. 
 

Sekančiais keturiais atvejais, priešininkų komandai suteikiamas baudos smūgis: 

• Kai žaidėjas laiko priešininką; 

• Kai žaidėjas apspjauna priešininką; 

• Čiuoždamas stengiasi žaisti su kamuoliu, kai kamuolys yra valdomas priešininkų komandos 

žaidėjo ar kai priešininkas stengiasi pasiekti kamuolį, išskyrus tuos atvejus, kai čiuožiantis 

žaidėjas yra vartininkas savo aikštelėje ir čiuožia atsargiai, nenaudodamas bereikalingai jėgos; 

• Tyčia liečia kamuolį rankomis, išskyrus vartininką savo aikštelėje. 
 

Baudos smūgis atliekamas nuo baudos vietos, išskyrus tuos atvejus, kai laisvas smūgis yra skiriamas 

besiginančiai komandai jos pačios baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra atliekamas nuo 

bet kokio taško baudos aikštelėje. 
 

Aukščiau paminėti nusižengimai yra sudedamosios pražangos. 
 

Baudinys 

Baudinys skiriamas visais atvejais, kai žaidėjas padaro bet kokią minėtą pražangą savo baudos 

aikštelėje, nepaisant kamuolio pozicijos, tačiau kai kamuolys yra žaidime. Už pažeidimus baudos 

aikštelėje skiriamas 7 m. baudinys. 
 

Laisvas smūgis 

Laisvas smūgis skiriamas priešininkų komandai tais atvejais, kai vartininkas padaro vienas šių 

pražangų: 

• Kai vartininkas liečia kamuolį ranka tyčia po to, kai kamuolys buvo tyčia jam paduotas 

komandos draugo; 

• Vartininkas ranka ar koja liečia ar valdo kamuolį savo pusėje ilgiau nei 5 sekundes. 
 

Laisvas smūgis taip pat yra skiriamas priešininkų komandai nuo tos vietos, kur įvyko pražanga, kai, 

teisėjo nuomone, žaidėjas: 



• Pavojingai žaidžia; 

• Tyčia lėtina priešininko žaidimą; 

• Neleidžia vartininkui paleisti kamuolio iš rankų; 

• Padaro bet kokią kitą pražangą, ankščiau nepaminėtą 4 taisyklėje dėl kurios stabdomas 

žaidimas įspėti ar pašalinti iš aikštės žaidėją. 
 

Laisvas smūgis yra mušamas nuo artimiausios vietos, kur buvo įvykdyta pražanga, išskyrus tuos 

atvejus, kai pražanga buvo įvykdyta baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra mušamas nuo 

baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko pražanga. 
 

Drausminės sankcijos 

Pražangos, už kurias žaidėjas yra įspėjamas (rodoma geltona kortelė) 

Žaidėjas yra įspėjamas bei jam rodoma geltona kortelė šiais atvejais: 

• Kai žaidėjas elgiasi nesportiškai; 

• Kai žaidėjas žodžiu ar veiksmu išreiškia nesutikimą su teisėjo nuomone; 

• Kai žaidėjas nuolatos pažeidžia žaidimo taisykles; 

• Kai žaidėjas stabdo žaidimo pratęsimą; 

• Kai žaidėjas nepaiso reikalavimo laikytis distancijos, mušant kampinį, įvedant kamuolį, mušant 

laisvą smūgį vartininkui išmetant kamuolį nuo vartų; 

• Kai žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo ar pažeidžia keitimo procedūrą;  
 

Pražangos, už kurias žaidėjas išvaromas iš aikštės (rodoma raudona kortelė) 

Žaidėjas yra išvaromas iš aikštės bei jam parodoma raudona kortelė, jei jis prasižengia sekančiai: 

• Kai žaidėjas grubiai pažeidžia žaidimo taisykles; 

• Kai žaidėjas elgiasi agresyviai; 

• Kai žaidėjas apspjauna priešininką ar bet kokį kitą asmenį; 

• Kai žaidėjas sutrukdo įvarčio mušimui tyčia liesdamas kamuolį ranka (išskyrus vartininką jo 

paties baudos aikštelėje) 

• Kai žaidėjas sutrukdo priešininkui akivaizdžią įvarčio galimybę judėdamas į priekį bei 

nusižengdamas bauda, už kurią baudžiama laisvu smūgiu arba baudiniu; 

• Kai žaidėjas naudoja įžeidžiamą kalbą; 

• Kai žaidėjas gauna antrą įspėjimą tų pačių varžybų metu. 
 

Sprendimai 

• Žaidėjas gavęs raudoną kortelę palieka aikštelę iki rungtynių galo, o kitas gali įeiti po 2 min. 

arba iškarto po to kai varžovų komanda įmuša įvartį. Dėl jo dalyvavimo sekančiose varžybose 

sprendimą priima drausmės komisija atsižvelgdama į nusižengimo rimtumą. 
 

V taisyklė – Pražangos 
 

Pražangų tipai 

Baudos smūgiai yra tiesioginiai arba netiesioginiai. 

Tiek laisvi, tiek baudos smūgiai turi būti mušami, kai kamuolys stovi stabiliai bei mušantis smūgį 

žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą iki to laiko, kol kamuolys nėra paliestas kito žaidėjo. 
 

Baudos smūgis (tiesioginis smūgis) 

Jeigu baudos smūgiu įmušamas įvartis į priešininko vartus, įvartis yra įskaitomas. 
 

Laisvas smūgis (netiesioginis smūgis) 

Įvartis yra įskaitomas jei kamuolys paliečia kitą žaidėją prieš įkrisdamas į vartus. 
 

Smūgio pozicija 

Visi priešininkai turi būti nutolę bent 5 metrus nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys ne 

žaidime. Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai jis yra spirtas ar paliestas. Kai besiginanti 

komanda muša baudos smūgį nuo savo baudos aikštelės, kamuolys yra iš karto žaidime nuo to 

momento, kai jis palieka baudos aikštelę. 

 



 

VI taisyklė - Skaičiuojamos baudos 
 

Skaičiuojamos baudos 

• Tai baudos, kurios yra baudžiamos baudos smūgiu, kaip aprašyta 4 taisyklėje; 

• Abiejuose kėliniuose pirmos 5 kiekvienos komandos baudos skaičiuojamos ir yra žymimos 

varžybų protokole. 
 

Smūgio pozicija 

Pirmoms penkioms kiekvienos komandos baudoms kiekviename kėlinyje: 

• Priešininkų komandos žaidėjai gali suformuoti sienelę, siekiant atmušti smūgį; 

• Visi priešininkai turi būti nutolę nuo kamuolio bent 5 metrus iki to momento, kai kamuolys bus 

žaidime; 

• Iš priešininko smūgio įmuštas įvartis bus užskaitomas. 
 

Baudos po pirmo kelinio anuliuojamos. Pradedant šeštąja skaičiuojama bauda bet kuriai komandai ir 

kiekviename kėlinyje: 

• Vartininkas turi likti savo baudos aikštelėje bei būti nutolęs bent 5 m nuo kamuolio; 

• Visi žaidėjai turi būti nutolę bent 5 m. nuo kamuolio ir negali trukdyti žaidėjui mušti smūgį. 

Nei vienas žaidėjas negali peržengti šios įsivaizduojamos linijos iki to momento, kol kamuolys 

yra paliečiamas ar žaidžiamas. 
 

Procedūra (nuo šeštosios ir visoms sekančioms skaičiuojamoms baudoms) 

• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį turi būti tinkamai identifikuotas; 

• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį privalo jį mušti, stengdamasis pelnyti įvartį bei negali perduoti 

kamuolio kitam žaidėjui; 

• Kai mušamas 10 m. smūgis, joks žaidėjas negali liesti kamuolio iki to momento, kol kamuolį 

paliečia vartininkas, ar kamuolys atsimuša nuo vartų skersinių arba išlekia iš aikštės ribų; 

• Pasibaigus kiekvienam kėliniui ar kiekvieno pratęsimo kėlinio pabaigoje privalo būti skiriamas 

papildomas laikas 10 m. smūgiams atlikti; 

• Jeigu žaidimas yra pratęsiamas, visos antro kėlinio baudos yra toliau skaičiuojamos pratęsime. 
 

VII taisyklė - Kamuolio įvedimas iš užribio 
 

Kamuolio įvedimas iš užribio yra priemonė atnaujinti žaidimą. Šiuo smūgiu įmuštas įvartis 

neužskaitomas. Šis smūgis skiriamas, kai: 

• Visas kamuolys kerta šoninę liniją oru, žeme arba atsimuša į lubas; 

• Nuo tos vietos, kur jis kirto šoninę liniją smūgiuoja paskutinio žaidėjo, lietusio kamuolį, 

priešininkų komandos žaidėjas. 
 

VIII taisyklė – Kamuolio išmetimas nuo vartų 
 

Išmetimas nuo vartų – tai žaidimo atnaujinimo metodas. Išmetimas nuo vartų skiriamas kai visas 

kamuolys, smūgiuotas atakuojančios komandos kerta vartų liniją oru ar žeme. Išmetamą kamuolį 

galima mesti per centro liniją (senose taisyklėse prieš kirsdamas centro liniją kamuolys turėjo 

kontaktuoti su žaidėju, grindimis ar siena). Išmetimu nuo vartų pelnytas įvartis neužskaitomas, jeigu 

prieš įkrisdamas į vartus nepaliečia kito žaidėjo. 
 

IX taisyklė - Kampinis smūgis 
 

Kampiniu smūgiu atnaujinamas žaidimas. 

Kampiniu smūgiu galima pelnyti įvartį. 

Kampinis smūgis skiriamas, kai visas kamuolys, paliestas besiginančios komandos žaidėjo kerta vartų 

liniją oru ar žeme. 

    


