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Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos varžyboms galiojančio 

Žaidėjų perėjimo tarp futbolo ugdymo įstaigų reglamento Priedas Nr. 1 

ŽAIDĖJŲ IKI 12 METŲ PERĖJIMO TARP FUTBOLO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

TAISYKLĖS 

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos remiantis 2020 m. lapkričio 19 d.  Lietuvos 

futbolo federacijos Vykdomojo komiteto patvirtintu Žaidėjų perėjimo tarp futbolo ugdymo įstaigų 

reglamentu (toliau – Reglamentas). Taisyklės nustato žaidėjų nuo 7 iki 12 metų perėjimo tarp 

futbolo ugdymo įstaigų tvarką  Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (toliau -  

LVJUFA) vykdomose varžybose. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka sąvokas 

naudojamas Reglamente. 

2. Naujoji Futbolo ugdymo įstaiga, norinti registruoti žaidėją COMET sistemoje, privalo raštiškai 

kreiptis į Ankstesnę Futbolo ugdymo įstaigą, kurioje Žaidėjas buvo registruotas paskutinį kartą ir 

prašyti išregistruoti Žaidėją. Šio rašto kopija privalo būti el. paštu siunčiama LFF departamentui, 

atsakingam už Žaidėjų registraciją – jaunimofutbolas@lff.lt. 

3. Ankstesnioji Futbolo ugdymo įstaiga privalo išregistruoti Žaidėją ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Naujosios Futbolo ugdymo įstaigos užklausimo pateikimo datos.  

4. Tuo atveju, jei Ankstesnė Futbolo ugdymo įstaiga atsisako išregistruoti Žaidėją, ji privalo apie 

tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Naująją Futbolo ugdymo įstaigą ir 

LFF departamentą, atsakingą už Žaidėjų registraciją, nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių negali 

išregistruoti žaidėjo. LFF departamentas, atsakingas už žaidėjų registraciją, nenustatęs pagrįstų 

priežasčių neišregistruoti Žaidėjo, gali priimti sprendimą registruoti Žaidėją COMET sistemoje.  

5. Bet koks finansinis ginčas tarp Žaidėjo ir Ankstesnės Futbolo ugdymo įstaigos, negali paveikti 

Žaidėjo registravimo Naujoje Futbolo ugdymo įstaigoje. Bet kokie nesutarimai ar ginčai tarp 

Žaidėjo (ar jo tėvo, motinos/įstatyminio globėjo, jei tai yra Nepilnametis Žaidėjas) dėl 

Paslaugų teikimo sutarties vykdymo negali paveikti Žaidėjo ugdymo veiklos. Žaidėjo 

registravimo Naujojoje Futbolo ugdymo įstaigoje ir teisės dalyvauti Organizuoto futbolo 

varžybose apribojimai, negali būti susiję su įsiskolinimo sumų pagal Paslaugų teikimo sutartį 

apmokėjimu.  

6. Kilus ginčui tarp Futbolo ugdymo įstaigų, bet kuri iš ginčo šalių turi teisę kreiptis į LVJUFA 

Drausmės komitetą. 

7. Bet kokie žodiniai susitarimai tarp Futbolo ugdymo įstaigų yra laikomi negaliojančiais ir nėra 

pagrindas Žaidėjo registracijai Naujoje Futbolo ugdymo įstaigoje atlikti.  

8. Futbolo ugdymo įstaigoms, kurios nesilaiko šios Žaidėjų perėjimo nurodytos tvarkos, 

LVJUFA Drausminiai organai gali skirti drausmines sankcijas. 
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