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Programos „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“ 

2019 metų reglamentas 

 

Programos tikslas ir dalyviai 

1)  „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“ programos tikslas – skatinti Lietuvos 

futbolo klubus investuoti į jaunimo ugdymą ir motyvuoti klubų komandas, kurie sezono metu suteikė 

jauniesiems žaidėjams  daugiausiai žaidybinės praktikos. 

2) Programoje dalyvauja Lietuvos A lygos, Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) Pirmos (I) ir 

Antros (II) lygos pirmenybėse žaidžiančių futbolo klubų komandos, įgijusios atitinkamo lygio LFF  

licenciją. 

3) Darbo kokybės kriterijus – jaunųjų žaidėjų pasirodymai A, I ir II lygų futbolo pirmenybėse. Klubų 

komandos įvertinamos taškais už jaunųjų žaidėjų sužaistą laiką A, I, II lygų futbolo lygų rungtynėse.  

4) Jaunieji žaidėjai yra skirstomi į dvi kategorijas: Jaunuolius ir Auklėtinius. Jaunuolio ir Auklėtinio 

kategorijos yra fiksuojamos prieš pat varžybų sezono startą ir galioja viso sezono metu. 

5) Jaunuolis – tai Lietuvos pilietybę turintis žaidėjas, kuriam vykstančio sezono kalendoriniais metais 

sueis 21 metai, taip pat ir jaunesnio amžiaus žaidėjas. 2019 metų sezone, nuo kurio startuoja 

Programa, Jaunuoliu yra laikomas 1998 metų gimimo arba jaunesnio amžiaus žaidėjas. 

6) Auklėtinis – tai Jaunuolis, kuris nuo 12 metų amžiaus užregistruotas klube ir klube buvo ugdomas – 

su pertraukomis ar be jų – 3 sezonus arba 36 mėnesius. 2019 metų sezone Auklėtiniu yra laikomas 

1998 metų gimimo arba jaunesnio amžiaus žaidėjas. 

7) Oficialios rinktinių rungtynės – tai 11 prieš 11 formato futbolo rungtynės, kurios yra įtrauktos į 

Tarptautinės futbolo asociacijos (FIFA) ir/ar Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) tarptautinių 

rungtynių registrą. 

8) Laikas, kai jaunasis žaidėjas nebuvo registruotas jokiame klube ar buvo apmokomas kitame klube 

prieš įvykdžius transferį, traktuojamas kaip pertrauka. 

9) Jaunuolių ir Auklėtinių sužaistas laikas A, I, II lygų pirmenybėse yra apskaičiuojamas naudojant LFF 

„Comet“ informacinę sistemą. 

10) Programą administruoja LFF Varžybų vykdymo skyrius. 

11)  Programos priežiūrą vykdo Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija. 

 

Taškų skaičiuoklės principas 

12) Taškai yra suskaičiuojami padauginus jaunojo žaidėjo sužaistas minutes: 
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a) minutės ×1 – sužaistos Jaunuolio minutės A, I, II lygos rungtynėse už klubo komandą bei 

oficialiose Lietuvos jaunimo U-21, U-19, U-17 rinktinių rungtynėse; 

b) minutės ×2 – sužaistos Auklėtinio minutės A, I, II lygos rungtynėse už klubo komandą bei 

oficialiose Lietuvos jaunimo U-21, U-19, U-17 rinktinių rungtynėse; 

c) minutės ×3 – sužaistos Jaunuolio minutės oficialiose Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

rungtynėse; 

d) minutės ×4 – sužaistos Auklėtinio minutės oficialiose Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

rungtynėse. 

13) Galutinė jaunojo žaidėjo taškų suma apskaičiuojama pagal formulę: pirmenybių rungtynėse surinktų 

taškų suma + rinktinių oficialiose rungtynėse surinktų taškų suma.  

14) Jeigu komandai atstovauja jaunas žaidėjas, kuris yra Auklėtinis (atitinkantis ir Jaunuolio kriterijus), 

tai taškai skaičiuojami kaip Auklėtinio. 

15) Jeigu komandai atstovauja jaunas žaidėjas, kuris yra Jaunuolis (neatitinkantis Auklėtinio kriterijų), tai 

taškai skaičiuojami kaip Jaunuolio. 

16) Jeigu jaunasis žaidėjas buvo išleistas į aikštę per teisėjo pridėtinį laiką, tai sužaistos minutės pridėtinio 

laiko metu traktuojamos kaip įprastinio laiko. 

 

Taškų skyrimo sąlygos 

17) A, I ir II lygų pirmenybės turi atskiras taškų įskaitas. Jaunojo žaidėjo sužaistas laikas skirtingose 

pirmenybėse nesisumuoja į bendrą įskaitą. 

18) Jaunasis žaidėjas už savo klubo komandą sezono metu privalo sužaisti 5 pilnas rungtynes ir dar bent 

270 minučių – iš viso mažiausiai 720 minučių. Tik įvykdžius šį sužaisto laiko klube reikalavimą, į 

taškų įskaitą yra pridedamos jaunojo žaidėjo sužaisto laiko Lietuvos rinktinėse minutės. 

19) Jeigu jaunasis žaidėjas žaidžia keliose pirmenybėse ir jose įgyvendina sužaistų rungtynių ir minučių 

kriterijų, tai vertinami tik aukštesnės lygos įskaitos rezultatai. 

20) A lygos klubo komandoje registruotas Jaunuolis privalo būti pasirašęs profesionalaus žaidėjo 

kontraktą, kad jo sužaistos minutės būtų įtrauktos į A lygos pirmenybių taškų įskaitą. Kontrakto 

sąlyga nėra būtina Auklėtiniui. 

21)  Į taškų įskaitą nėra įskaičiuojamos klubų komandų pereinamosios ir papildomos dėl titulo rungtynės, 

LFF taurės, LFF supertaurės varžybos. 

22)  Klubų dublerinės komandos, kurios žaidžia I, II lygų pirmenybėse gali dalyvauti programoje. 

23) Bankrutavę, pašalinti ar pasitraukę iš A, I, II lygos klubai negali pretenduoti į Programos finansinį 

fondą. 

24) Programoje nedalyvauja Nacionalinė futbolo akademija, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto 

gimnazija, Šiaulių sporto gimnazija ir Lietuvos savivaldybių biudžetinės sporto įstaigos. 
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25) Jeigu jaunasis žaidėjas sezono metu yra paskolintas X klubo Y klubui, tai Y klubas gaus taškus už šio 

žaidėjo pasirodymą A, I, II lygų pirmenybėse ir Lietuvos rinktinėse. 

26) Sezono pabaigoje klubų komandos, surinkusios savo pirmenybių įskaitoje daugiausiai Programos 

taškų, pelno lėšas iš finansinio fondo. Taškų įskaitos finišuoja pasibaigus A, I, II lygų pirmenybėms ir 

įvertinus licencijavimo sprendimus. LFF Vykdomasis komitetas patvirtina Programos rezultatus. 

27) Per žiemos pertrauką Jaunuolių ir Auklėtinių sužaistos minutės per oficialias Lietuvos rinktinių 

rungtynes yra įtraukiamos į sekančio varžybų sezono taškų įskaitą. 

28) LFF Varžybų vykdymo skyrius su Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija (LVJFA) kas mėnesį 

pateikia einamąją informaciją apie jaunųjų žaidėjų sužaistas minutes. Statistika apie jaunųjų žaidėjų 

sužaistas minutes yra viešai skelbiama LFF svetainėje. 

 

Apdovanojimas 

29) Į Programos finansinį fondą pretenduoja trys A lygos, šeši LFF I lygos ir trys LFF II lygos klubai, 

kurie tampa savo pirmenybių taškų įskaitų lyderiais. 

30) Už Finansinio fondo sudarymą atsakinga LFF.  

31) Finansinis fondas klubų komandoms yra suskirstomas pagal proporciją: 35 proc. lėšų – A lygos klubų 

įskaitai, 45 proc. lėšų – LFF I lygos klubų įskaitai, 20 proc. lėšų – LFF II lygos klubų įskaitai. 

32) LFF prieš sezoną paskelbia finansinių apdovanojimų sumas, kurios bus skirtos A, I, II lygų įskaitų 

prizinėms vietoms. 

33) Programos finansinio fondo lėšos klubams turi būti išmokėtos iki einamųjų metų gruodžio 30 dienos.  

 

Priedas. Finansinio fondo pasidalijimo schemos pavyzdys  

  Programos fondas 

– 150 tūkst. eurų 

 

Vieta taškų 

įskaitoje 

Lietuvos A lyga (35% iš 

fondo – 52,5 tūkst. Eur) 

LFF Pirma lyga (45% iš 

fondo – 67,5 tūkst. Eur) 

LFF Antra lyga (20% iš 

fondo – 30 tūkst. Eur) 

1. 23,5 tūkst. Eur 16,5 tūkst. Eur 13,5 tūkst. Eur 

2. 17,5 tūkst. Eur 14 tūkst. Eur 10 tūkst. Eur 

3. 11,5 tūkst. Eur 12 tūkst. Eur 6,5 tūkst. Eur 

4.  10 tūkst. Eur  

5.  8 tūkst. Eur  

6.  7 tūkst. Eur  

 


