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ŽAIDĖJŲ PERĖJIMO TARP FUTBOLO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

REGLAMENTO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

1. Šis aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas siekiant nustatyti 2020 m. lapkričio 19 d.  

Lietuvos futbolo federacijos Vykdomojo komiteto patvirtinto Žaidėjų perėjimo tarp 

futbolo ugdymo įstaigų reglamento (toliau – Reglamentas) vykdymo tvarką. Šiame 

Apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas naudojamas Reglamente.  

2. Reglamentą vykdo Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija (toliau - Asociacija) 

ir/ar kiti Asociacijos ir/ar Lietuvos futbolo federacijos pagal kompetenciją paskirti organai. 

3. Šio Aprašo tikslas yra nustatyti Reglamento 2.5.-2.12. punktuose aprašytą Žaidėjų 

paleidžiamojo rašto išdavimo ir Žaidėjų registracijos tvarką. 

4. Naująjai Futbolo ugdymo įstaigai iš Ankstesniosios Futbolo ugdymo įstaigos gavus 

Paleidžiamąjį raštą ir jį persiuntus Asociacijai el. laišku (arba pridėjus Paleidžiamąjį 

raštą prie atitinkamo Žaidėjo registracijos duomenų COMET sistemoje) kaip tai 

nurodyta Reglamento 2.8. punkte, Asociacijos įgaliotas asmuo ne vėliau nei per 2 (dvi) 

darbo dienas privalo patvirtinti Naujosios Futbolo ugdymo įstaigos atliktą Žaidėjo 

registraciją. 

5. Tuo atveju, jei Ankstesnė Futbolo ugdymo įstaiga atsisako išduoti Paleidžiamąjį raštą 

ir apie tai per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Naująją Futbolo ugdymo įstaigą ir 

Asociaciją, Asociacijos įgaliotas asmuo ir/ar organas, per 1 (vieną) darbo dieną privalo 

nuspręsti ar Ankstesnės Futbolo ugdymo įstaigos atsisakymo išduoti Paleidžiamąjį raštą 

priežastys yra pagrįstos. Tuo atveju, jei Asociacijos įgaliotas asmuo ir/ar organas 

nusprendžia, kad Ankstesnės Futbolo ugdymo įstaigos pateiktos atsisakymo išduoti 

Paleidžiamąjį raštą priežastys yra nepagrįstos, Asociacija gali priimti sprendimą 

registruoti Žaidėją COMET sistemoje be Paleidžiamojo rašto. 

6. Tuo atveju, jei Ankstesnė Futbolo ugdymo įstaiga atsisako išduoti Paleidžiamąjį raštą 

ir apie tai per 5 (penkias) darbo dienas neinformuoja nei Naujosios Futbolo ugdymo 

įstaigos, nei Asociacijos, Asociacijos įgaliotas asmuo ir/ar organas, per 1 (vieną) darbo 

dieną privalo el. laišku paraginti Ankstesnę Futbolo ugdymo įstaigą pateikti 

Paleidžiamojo rašto neišdavimo priežastis. Ankstesnei Futbolo ugdymo įstaigai per 1 

(vieną) darbo dieną priežasčių nepateikus, Asociacija laiko, kad atsisakymo išduoti 

Paleidžiamąjį raštą priežastys yra nepagrįstos ir registruoja Žaidėją COMET sistemoje. 

 


