2019/2020 m.m. Tarpfakultetinių Rektoriaus Taurės FUTBOLO varžybų nuostatai

1. Komandos sudėtis: 11 žaidėjų.
Paraiškos pristatomos, likus 1 savaitei iki varžybų.
2. Rungtynių trukmė: 2 kėliniai po 20 min, pertrauka - 5 min.
3. Komandos sudėtis aikštelėje: 5 žaidėjai ir 1 vartininkas.
 Keitimų skaičius neribojamas.
 Vartininką gali pakeisti aikštės žaidėjas, taip pat mušant 9 m baudinius.
4. Varžybų vykdymo tvarka: 4 pogrupiai - A, B, C, D po 3 komandas. Pirmos keturios komandos
praėjusios Rektoriaus Taurės varžybų prizininkai ir 4 vietą užėmusi komanda patenka į atskirus
pogrupius, kitos atrenkamos burtų keliu.
Pogrupių nugalėtojai burtų keliu žaidžia dėl 1 - 4 vietų. Pralaimėjusios komandos žaidžia dėl 3 - 4
vietų, laimėjusios dėl 1 - 2 vietų.
Antrą vietą užėmusios komandos pogrupiuose taip pat burtų keliu žaidžia dėl 5 - 8 vietų.
Trečia vietą užėmusios komandos dėl 9 - 12 vietų. Esant lygiam rezultatui mušami 3 baudiniai.
Komandos laimėjusios savo varžybas žaidžia dėl aukštesnės vietos.
Finalas: Dėl 1 - 2 vietų, esant lygiam rezultatui, žaidžiamas 5 min pratęsimas.
Po pratęsimo, esant lygiam rezultatui mušami 3 (9 m) baudiniai. Esant lygiam rezultatui 9 m
baudiniai mušami iki pirmos klaidos.
Dėl kitų vietų pratęsimo nėra, iš karto mušami 9 m baudiniai. Baudinių serijai pasibaigus
lygiosiomis mušami 9 m baudiniai iki pirmos klaidos.
5. Vartininko žaidimo taisyklės:
a) kamuolį vartininkas į žaidimą įveda tiek rankomis, tiek kojomis laisvai.
b) nuo savo žaidėjo rankomis gali gaudyti tik perdavus kamuolį galva arba krūtine.
c) rankomis žaidžiama tik vartininko aikštelėje;
d) mušant 7 m baudinį vartininkas turi stovėti ant vartų linijos;
6. Mušami tik laisvi baudos smūgiai (tiesioginiai baudos smūgiai neleistini). Žaidėjai nuo kamuolio
atitraukiami 3 m atstumu.
7. Minimalus žaidėjų skaičius 3:
a) jei komanda žaidžianti nepilnos sudėties praleidžia įvartį, nubaustas žaidėjas grąžinamas į
aikštelę;
b) jei nubausta komanda nesibaigus baudos laikui baudžiama dar kartą naujas baudos laikas
pridedamas prie likusio baudos laiko ir prasižengęs žaidėjas šalinamas iš aikštės pasibaigus
ankstesniajai nuobaudai. Jei įmušamas įvartis, antras baudos laikas skaičiuojamas nuo įmušto
įvarčio, toliau aikštelėje lieka 3 žaidėjai;
c) už grubų žaidimą žaidėjas šalinamas iš aikštės 2 min;
d) kamuolys į žaidimą iš už šoninės linijos turi būti įvestas per 4 s, vartininkas taip pat įveda
kamuolį į žaidimą per 4 s;
8. Komandos surinkusios po lygiai taškų, vieta nustatoma pagal:

a) tarpusavio rezultato;
b) komanda turinti daugiau pergalių;
c) įvarčių santykį;
d) komanda įmušusi daugiau įvarčių;
e) komanda praleidusi mažiau įvarčių;
Jeigu visi statistiniai rodikliai yra lygūs komandos vieta nustatoma burtų keliu dalyvaujant komandų
vadovams.
Varžybų nugalėtojams ir prizininkams bus išdalinta 11 komplektų medalių, diplomai ir asmeninės
dovanėlės.
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