
 

   
 

 

2020–2021 m. sezono Wellkid lygos čempionato PRO lygmens reikalavimai 

 

• Rungtynės vykdomos tik savaitgaliais (penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais); 

• Planuojamos 5×5 formato rungtynės penktadieniais, o 8×8 formato – šeštadieniais ir sekmadieniais; 

• Čempionatas vyksta „namų-išvykos“ rungtynių principu; 

• Užsiregistravusi komanda turi patvirtinti namų rungtynių stadioną; 

• Komandą sudaro dvi sudėtys – A ir B, kurios vienu metu žaidžia atskiras rungtynes; 

• Rungtynių metu žaidėjai negali keistis tarp A ir B komandų; 

• 5×5 formate vienu metu žaidžia dvi sudėtys, kurias sudaro po 5 žaidėjus aikštėje; registruota 18 

žaidėjų rungtynių protokole. Paraiškoje – 30 žaidėjų; 

• 8×8 formate vienu metu žaidžia dvi sudėtys, kurias sudaro po 8 žaidėjus aikštėje; registruota 22 

žaidėjų rungtynių  prokole. Paraiškoje – 30 žaidėjų; 

• Kiekvienai sudėčiai (A ir B komandoms) vadovauja po trenerį; 

• Komanda-šeimininkė privalo užtikrinti medicinos darbuotoją; 

• Teisėjais rūpinasi namų komanda šeimininkė; 

• Registracija COMET sistemoje; 

• Suformuota paraiška COMET sistemoje; 

• Protokolas turi būti užpildytas prieš rungtynes ir patvirtintas po kiekvienų rungtynių; 

• Siekiama optimizuoti kelionių kaštus ir čempionatą rengti regioniniu principu (Pietų, Rytų ir 

Šiaurės–Vakarų regionai);  

• Čempionato pradžia planuojama nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

PRO lygmens žaidimo taisyklės 5×5 formatu (U-9, U-10 amžiaus divizionai) 

 

Rungtynių trukmė 

4 kėliniai po 15 min. 

Aikštės išmatavimai 

25 m × 30 m 

Privalomas aikštės žymėjimas. 

Vartų išmatavimai 

5 m × 2 m 

Nuošalės 

Nuošalės nefiksuojamos 

Baudiniai 

Baudiniai nėra skiriami 

Kamuolys 

4 dydžio 

Lentelės 

Rezultatai fiksuojami, bet komandos turnyrinė 

pozicija nenurodoma 

Keitimai 

Neribojami, bet leidžiami tik pertraukėlių metu 

arba esant traumai.  

Šoninė linija 

Kamuolys turi būti grąžintas į aikštę kojomis, 

perduodant arba įvedant pačiam žaidėjui. Varžovas 

turi atsitraukęs 2 m  nuo įvedimo vietos. Negalima 

įmušti įvartį tiesiogiai. 

 

Žaidimo pradžia 

Nuo aikštės centro, atliekant perdavimą komandos 

draugui arba įvedant pačiam žaidėjui.

Smūgis nuo vartų 

Žaidimą galima pradėti perdavimu komandos 

draugui arba įžaidžiant pačiam. Varžovas turi 

atsitraukti 8 m. Privalomas aikštės žymėjimas. 

Negalima įmušti įvartį tiesiogiai. 

Laisvas smūgis 

Visiškai nėra tiesioginių smūgių. Sienelė 

atitraukiama 8 m atstumu. 

Kampinis 

Kamuolys gali būti keliamas arba perdavimu 

komandos draugui.   

Kortelės 

Leistinos geltonos ir raudonos kortelės. Geltonos 

kortelės (įspėjimai) neskaičiuojamos. Žaidėjui 

gavus raudoną kortelę, galimas keitimas vietoj jo. 

Garbingas žaidimas 

Būtina pasveikinti varžovų komandą prieš ir po 

rungtynių.  

Avalynė 

Negalima dėvėti futbolo batelių su metaliniais 

kapliukais (dygliukais). 

 

 



 

   
 

 

PRO lygmens žaidimo taisyklės 8×8 formatu (U-11, U-12 amžiaus divizionai) 

Rungtynių trukmė 

4 kėliniai po 15 min. Kitais metais bus 5x15 

min.  

Aikštės išmatavimai 

U-11 ir U-12: 40–45 m × 50–60 m 

Privalomas aikštės žymėjimas 

Vartų išmatavimai 

5 m × 2 m 

Vartininko aikštelė 5 × 9 m. 

Nuošalės 

Nuošalės nefiksuojamos 

Baudiniai 

Baudiniai nėra skiriami 

Kamuolys 

4 dydžio 

Lentelės 

Rezultatai fiksuojami, bet komandos turnyrinė 

pozicija nenurodoma 

Keitimai 

Neribojami, bet leidžiami tik pertraukėlių metu 

arba esant traumai 

 

Šoninė linija 

Kamuolys turi būti grąžintas į aikštę kojomis, 

perduodant arba įvedant pačiam žaidėjui. 

Varžovas turi atsitraukęs 2 m  nuo įvedimo 

vietos. Negalima įmušti įvartį tiesiogiai. 

 

Žaidimo pradžia 

Nuo aikštės centro, atliekant perdavimą 

komandos draugui arba įvedant pačiam 

žaidėjui. 

Smūgis nuo vartų 

Žaidimą galima pradėti perdavimu komandos 

draugui arba įžaidžiant pačiam. Varžovas turi 

atsitraukti 8 m. Negalima įmušti įvartį 

tiesiogiai. 

Laisvas smūgis 

Visiškai nėra tiesioginių smūgių. Sienelė 

atitraukiama 8 m atstumu. 

Kampinis 

Kamuolys gali būti keliamas arba perdavimu 

komandos draugui.   

Kortelės 

Leistinos geltonos ir raudonos kortelės. 

Geltonos kortelės (įspėjimai) neskaičiuojamos. 

Žaidėjui gavus raudoną kortelę, galimas 

keitimas vietoj jo. 

Garbingas žaidimas 

Būtina pasveikinti varžovų komandą prieš ir po 

rungtynių.  

Avalynė 

Negalima dėvėti futbolo batelių su metaliniais 

kapliukais (dygliukais). 



 

   
 

 

Rekomenduojamas WellKid lygos PRO lygmens 5×5 taktinis žaidėjų išsidėstymas 

 

Rekomenduojamas WellKid lygos PRO lygmens 8×8 taktinis žaidėjų išsidėstymas 

 


