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2023 M. LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS II LYGOS PIRMENYBIŲ VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 
I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuostatų paskirtis 

1.1. Šie Nuostatai nustato 2023 metų sezono LFF II lygos pirmenybių organizavimo ir 
vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su LFF II lygos pirmenybių 
organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus. 

1.2. Šie Nuostatai yra privalomi visiems LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantiems 
Klubams, juose registruotiems Žaidėjams bei Oficialiems asmenims ir kitiems 
Dalyviams. 

1.3. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 2024 metų 
Sezono LFF II lygos pirmenybių varžybų nuostatų patvirtinimo. 

1.4. LFF II lygos pirmenybes organizuoja ir vykdo LFF.  
1.5. LFF II lygos pirmenybės privalo būti administruojamos COMET sistemoje. 
1.6. Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, LFF klubų licencijavimo 

ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 
1.7. LFF II lygos pirmenybėse visi Dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai ir 

laikytis sportiško elgesio principų. LFF II lygos pirmenybėse visi Dalyviai privalo 
susilaikyti nuo bet kokio elgesio, darančio ar galinčio daryti žalą Varžybų ir/ar 
Rungtynių integralumui (sąžiningumui), darančio ar galinčio daryti neteisėtą ar 
netinkamą įtaką Varžybų ir/ar Rungtynių eigai ir/ar rezultatui ir/ar bet kokiam kitam 
aspektui, ir visuomet visapusiškai bendradarbiauti su LFF bei atitinkamais LFF 
organais, kad būtų užkirstas kelias tokiems pažeidimams ir/ar būtų nustatyti 
pažeidimai ir/ar pažeidimus padarę (rengęsi ar pasikėsinę padaryti) asmenys. 

 
2. Sąvokos 

2.1. Nuostatuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes:  
2.1.1. LFF A lygos čempionatas – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka LFF 

organizuojamos A lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo sporto 
varžybos); 

2.1.2. LFF I lygos pirmenybės – atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka LFF 
organizuojamos I lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo sporto 
varžybos); 

2.1.3. LFF II lygos pirmenybės - šių Nuostatų nustatyta tvarka organizuojamos II 
lygos futbolo klubų varžybos (aukšto meistriškumo sporto varžybos); 

2.1.4. Apeliacinis komitetas – LFF apeliacinis komitetas; 
2.1.5. Asociacija – tam tikros valstybės ar teritorijos ribose veikiant asociacija, esanti 

FIFA nare; 
2.1.6. COMET – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekiama 

interneto adresu: https://comet.lff.lt 
2.1.7. Dalyviai – Nuostatų 3 straipsnyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys; 
2.1.8. Drausmės kodeksas - LFF drausmės kodeksas; 
2.1.9. Drausmės komitetas – LFF drausmės komitetas; 
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2.1.10. Dublerinė A lygos klubo komanda – Klubo, dalyvaujančio LFF A lygos 
čempionate, dublerinė komanda kaip apibrėžta LFF A lygos čempionato 
nuostatuose; 

2.1.11. Dublerinė I lygos klubo komanda – Klubo, dalyvaujančio LFF I lygos 
pirmenybėse, dublerinė komanda kaip apibrėžta LFF I lygos pirmenybių 
nuostatuose; 

2.1.12. Dublerinė komanda – antroji Klubo komanda, kurioje remiantis šiais 
Nuostatais gali žaisti atitinkamas skaičius Žaidėjų iš Pagrindinės komandos ir 
atvirkščiai;  

2.1.13. Dukterinė A lygos klubo komanda – trečioji Klubo komanda, kurioje negali 
žaisti nei Pagrindinės komandos, nei Dublerinės komandos Žaidėjai bei kurios 
Žaidėjai negali žaisti nei Klubo Pagrindinėje komandoje, nei Dublerinėje 
komandoje, išskyrus šiuose Nuostatose nustatytas išimtis;  

2.1.14. FIFA – Fédération Internationale de Football Association; 
2.1.15. FIFA ID: unikalus pasaulinis identifikacinis numeris, kurį FIFA suteikia 

kiekvienam Klubui, Asociacijai ir Žaidėjui; 
2.1.16. Integrity – sąžiningas žaidimas; 
2.1.17. Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, veikiantis futbolo srityje, turintis 

Komandą bei esantis LFF nariu tiesiogiai ar LFF nario nariu; 
2.1.18. Komanda – Klubo žaidėjai ir Oficialūs asmenys, dalyvaujantys Rungtynėse; 
2.1.19. LFF – Lietuvos futbolo federacija; 
2.1.20. LFF įstatai – atitinkamu momentu galiojantys nustatyta tvarka patvirtinti ir 

įregistruoti Lietuvos futbolo federacijos įstatai; 
2.1.21. LFF veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija; 
2.1.22. LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 
2.1.23. Licencijavimo taisyklės – LFF Klubų licencijavimo taisyklės, kurios  nustato II 

lygos licencijų suteikimo, galiojimo ir anuliavimo tvarką, taip pat Klubų ir LFF 
teises ir pareigas bei taikomas sankcijas. 

2.1.24. Narys – LFF narys ir LFF nario narys; 
2.1.25. Nepilnametis žaidėjas – Žaidėjas, kuriam nėra sukakę 18 metų; 
2.1.26. Nuostatai – šie LFF II lygos pirmenybių varžybų nuostatai; 
2.1.27. Oficialios rungtynės – Organizuoto futbolo rungtynės, kurios vyksta pagal iš 

anksto patvirtintus nuostatus ir tvarkaraštį. Oficialiomis rungtynėmis 
nelaikomos draugiškos ir bandomosios Rungtynės; 

2.1.28. Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Žaidėjus, užsiimantys su 
futbolu susijusia veikla, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos 
pobūdžio (administracinė, sportinė ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, 
treneriai, medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas pagalbinis personalas, 
taip pat kiti asmenys, galintys daryti esminę įtaką Klubui, tokie kaip akcininkai, 
dalininkai ar rėmėjai; 

2.1.29. Oficialūs rungtynių asmenys – teisėjas, teisėjo padėjėjai (asistentai), 
atsarginis teisėjas, delegatas, inspektorius, komisaras, o taip pat kiti asmenys, 
vykdantys Rungtynių kontrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus; 

2.1.30. Organizuotas futbolas – Asociacijų organizuojamos futbolo varžybos, kurios 
vykdomos FIFA, konfederacijų, Asociacijų ar jų pavedimu ir yra šių 
organizacijų sankcionuotos; 
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2.1.31. Pagrindinė A lygos klubo komanda – Klubo, dalyvaujančio LFF A lygos 
čempionate, pagrindinė komanda kaip apibrėžta LFF A lygos čempionato 
nuostatuose; 

2.1.32. Pagrindinė I lygos klubo komanda – Klubo, dalyvaujančio LFF I lygos 
pirmenybėse, pagrindinė komanda kaip apibrėžta LFF I lygos pirmenybių 
nuostatuose; 

2.1.33. Pagrindinė komanda – Klubo pagrindinė komanda, dalyvaujanti LFF II lygos 
pirmenybėse; 

2.1.34. Registracija – įrašo atlikimas (duomenų apie Žaidėją fiksavimas) COMET 
sistemoje LFF nustatyta tvarka; 

2.1.35. Registracijos laikotarpis – LFF nustatytas Žaidėjų registracijos Klubuose 
laikotarpis; 

2.1.36. Rungtynės – dviejų Klubų Komandų rungimasis pagal Žaidimo taisykles; 
2.1.37. Sezonas – 12 mėnesių laikotarpis, kuris prasideda LFF patvirtinto pirmojo 

Registracijos laikotarpio pirmąją dieną ir baigiasi paskutiniųjų Oficialių 
Rungtynių dieną; 

2.1.38. UEFA – Union of European Football Associations; 
2.1.39. Varžybos – bet kokie futbolo čempionatai, turnyrai, varžybos, oficialiai 

organizuojami ir vykdomi LFF veiklos teritorijoje; 
2.1.40. Žaidėjas – futbolo žaidėjas, dalyvaujantis Organizuotame futbole; 
2.1.41. Žaidėjų statuso reglamentas – atitinkamu momentu galiojantis ir nustatyta 

tvarka patvirtintas LFF žaidėjų statuso ir perėjimo reglamentas; 
2.1.42. Žaidimo taisyklės – Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos (IFAB – 

International Football Association Board) patvirtintos futbolo žaidimo 
taisyklės. 

2.2. Šiame skyriuje nurodytos sąvokos taikytinos fiziniams asmenims yra taikomos abiem 
lytims. Sąvokos naudojamos vienaskaita yra taikomos ir daugiskaitai ir atvirkščiai. 

2.3. Nuostatuose neaptartos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos ir/ar 
aiškinamos LFF įstatuose, Drausmės kodekse ir Žaidėjų statuso reglamente.  

 
3. Nuostatų taikymas asmenims 

3.1. Nuostatai taikomi ir jų privalo laikytis šie fiziniai bei juridiniai asmenys: 
3.1.1. Nariai ir jų darbuotojai; 
3.1.2. LFF darbuotojai; 
3.1.3. Klubai; 
3.1.4. Oficialūs asmenys; 
3.1.5. Žaidėjai, treneriai, teisėjai; 
3.1.6. Žaidėjų tarpininkai, agentai ir kiti Žaidėjų atstovai; 
3.1.7. Oficialūs rungtynių asmenys; 
3.1.8. kitos LFF veiklos teritorijoje veikiančios su futbolu susijusios asociacijos, 

sąjungos, kitos organizacijos, jų nariai bei darbuotojai. 
 

4. Dalyvavimas LFF II lygos pirmenybėse 
4.1. 2022 m. LFF II lygos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau kaip 18 Komandų. 
4.2. LFF II lygos pirmenybėse gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda. 
4.3. Turinčių teisę dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse Klubų ir jų Komandų sąrašą tvirtina 

LFF Vykdomasis Komitetas. Teisė dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse gali būti 
įgyvendinama tik atitinkamos Klubo Komandos registracijos LFF II lygos pirmenybėms 
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veiksmu, remiantis šiuose Nuostatuose įtvirtintais Klubų Komandų registracijos LFF II 
lygos pirmenybėms reikalavimais. 

4.4. 2022 m. LFF II lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus 
reikalavimus atitinkančių Klubų, turinčių LFF nustatyta tvarka išduotą II lygos licenciją, 
Komandos, taip pat Klubų, kuriems LFF Vykdomasis Komitetas suteikia tokią teisę 
kaip nustatyta Nuostatų 4.5 punkte, Komandos. 

4.5. Klubo, neturinčio II lygos licencijos, motyvuotu prašymu LFF Vykdomasis Komitetas 
priimdamas atskirą sprendimą gali suteikti tokiam Klubui (jo Komandai) teisę 
dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse. LFF Vykdomajam Komitetui nusprendus 
atitinkamą prašymą tenkinti ir suteikti teisę dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse, LFF 
Vykdomasis Komitetas kartu skiria Klubui ne mažesnę nei 3 (trijų) taškų atėmimo 
sankciją. LFF Vykdomasis Komitetas visas atvejais nustato terminą Klubui pašalinti 
trūkumus, dėl kurių jam nebuvo suteikta II lygos licencija. 

4.6. LFF Vykdomasis Komitetas, įvertinęs nustatytų trūkumų pobūdį gali skirti Klubui ir 
papildomas LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytas sankcijas. 

4.7. Registraciją LFF II lygos pirmenybėms vykdo LFF. Registracija LFF II lygos 
pirmenybėms yra vykdoma LFF nustatytu terminu tik per COMET sistemą. Klubui 
pateikus dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ar kitame formate, tokie 
dokumentai nebus laikomi tinkamai pateiktais. Registracijos LFF II lygos pirmenybėms 
metu:  
4.7.1. Klubas turi suformuoti LFF II lygos pirmenybėms Klube registruojamų 

Žaidėjų paraišką. Registruojamų Žaidėjų paraiška gali būti keičiama/pildoma 
tik Žaidėjų Registracijos periodų laikotarpiais. 

4.7.2. Oficialūs asmenys, atitinkantys LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ir kuriems tokie reikalavimai yra taikomi, registruojami COMET 
sistemoje Klubo profilyje, gali būti keičiami/pildomi viso Sezono metu; 

4.7.3. Visiems LFF II lygos pirmenybėse rungtyniaujantiems Žaidėjams yra privalomi 
individualūs Sąžiningo žaidimo (integrity) mokymai. Šie mokymai 
organizuojami nuotoliniu būdu; 

4.8. Komandos LFF II lygos pirmenybėms registruojamos tais pavadinimais, kurie buvo 
nurodyti atitinkamuose Klubo registracijos LFF II lygos pirmenybėms prašymuose, 
jeigu jie atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus. 

4.9. Klubas, turintis teisę dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse, šios teisės netenka, jeigu: 
4.9.1. nepateikia LFF šiuose Nuostatuose reikalaujamų dokumentų nustatytais 

terminais; arba 
4.9.2. raštu informuoja LFF, kad jis nedalyvaus LFF II lygos pirmenybėse, kuriame 

dalyvauti Klubas turi teisę remiantis Nuostatais. 
 

5. Klubų pareigos ir kiti reikalavimai Klubams 
5.1. Joks LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantis Klubas negali nei tiesiogiai, nei 

netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose Varžybose ar turnyruose be 
atskiro LFF Vykdomojo Komiteto leidimo.  

5.2. Klubas privalo naudoti tik tą Komandos pavadinimą ir ženklą / logotipą, kurie atitinka 
šiuos reikalavimus: 
5.2.1. Klubai turi būti atitinkamo Komandos pavadinimo ir/ar ženklo / logotipo 

savininkais ar teisėtais naudotojais. Savininku at teisėtu naudotoju yra 
laikomas Klubas: 
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5.2.1.1. turintis Komandos pavadinimą, atitinkantį juridinio asmens 
pavadinimą ir/ar Lietuvoje registruotą prekių ženklą, arba 

5.2.1.2. licencijos, kuria trečiasis asmuo suteikia Klubui teisę naudoti prekių 
ženklą, atitinkantį Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, 
turėtojas, arba 

5.2.1.3. LFF organizuojamose varžybose ne trumpiau kaip 2 (du) prieš tai 
buvusius Sezonus naudojantis atitinkamą Komandos pavadinimą 
ir/ar ženklą/logotipą, kuris neatitinka Klubo juridinio asmens 
pavadinimo ir/ar nėra Lietuvoje registruotas Klubui priklausantis 
prekių ženklas, kai dėl tokio Komandos pavadinimo ir/ar 
ženklo/logotipo naudojimo per minėtą laikotarpį nebuvo pateikta 
Klubo atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų iš trečiųjų asmenų;  

5.2.2. Klubas savo Komandos pavadinime ir/ar ženkle/logotipe negali naudoti 
kitam LFF organizuojamose varžybose dalyvaujančiam Klubui, 
nepriklausomai nuo čempionato, kuriame atitinkamo Klubo Komanda žaidžia, 
priklausančio juridinio asmens pavadinimo ir/ar Komandos pavadinimo ir/ar 
ženklo/logotipo ir/ar bet kokios jų dalies, išskyrus miesto, apskrities ir/ar kito 
geografinio regiono pavadinimą bei žodžių junginį „futbolo klubas“ ir/ar jų 
trumpinį „FK“; 

5.2.3. Komandų pavadinimuose ir/ar ženkluose/logotipuose draudžiama naudoti 
bet kokias nuorodas į kitas sporto šakas. Atitinkamam Klubui už šiame 
punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, Drausmės komiteto sprendimu 
gali būti taikomos Drausmės kodekse numatytos sankcijos.  

5.2.4. Nuostatų 5.2.2 ir 5.2.3 punktuose nurodyti reikalavimai kitais atvejais gali būti 
netaikomi tik vienam Sezonui ir tik gavus atskirą LFF Vykdomojo Komiteto 
leidimą. 

5.3. Klubui, dalyvaujančiam LFF varžybose, draudžiama perleisti/suteikti kitam Klubui, 
teises į savo Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą. Atitinkamai, Klubui 
draudžiama bet kuriuo pagrindu įgyti teises į kito Klubo, kurio Komanda dalyvauja LFF 
varžybose, Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą. Šio Nuostatų punkto 
pažeidimo atveju, nebus laikoma, jog Klubas, įgijęs teises į Klubo, dalyvaujančio LFF 
varžybose, pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, yra tokio Komandos pavadinimo ir/ar 
ženklo/logotipo savininku Nuostatų 5.2.1 punkto prasme. 

5.4. Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo/logotipo. 
5.5. Klubas, dalyvaujantis ar iškovojęs teisę dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse gali pakeisti 

Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą tik su LFF Vykdomojo Komiteto leidimu. 
Klubas, norėdamas pakeisti Komandos pavadinimą ir/ar ženklą/logotipą, turi pateikti 
motyvuotą prašymą LFF Vykdomajam komitetui. 

5.6. Klubas negali perleisti teisių į Komandą. 
5.7. Joks Klubas, dalyvaujantis LFF II lygos pirmenybėse, negali nei tiesiogiai, nei 

netiesiogiai turėti kito LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, 
būti tokio kito Klubo nariu, dalyvauti kito LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo 
valdyme, administravime ar sporto veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių, 
jungtinės veiklos, konsultavimo ar kitokių paslaugų teikimo ar bendradarbiavimo 
sutarčių, tiek su Klubu, tiek su Klubo bent 1/3 dalimi kontroliuojamame juridiniame 
asmenyje.  

5.8. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno LFF II lygos pirmenybėse  
dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje.  
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5.9. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam 
LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę 
suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda veikiant kartu 
su kitais asmenimis ar per kitus asmenis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo 
ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti bet kokią įtaką Klubui priimant 
sprendimus.  

6. Dopingas 
6.1. Dopingo vartojimas yra draudžiamas. Dopingo vartojimo ir antidopingo taisyklių 

pažeidimų sudėtys ir sankcijos yra nustatytos FIFA antidopingo reglamente. Dalyviai 
privalo laikytis šio reglamento. Už dopingo vartojimo ir antidopingo taisyklių 
pažeidimus sankcijos yra skiriamos remiantis FIFA antidopingo reglamentu, FIFA 
Drausmės kodeksu bei Drausmės kodeksu. 

 
7. Apdovanojimai 

7.1. LFF II lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama LFF II lygos pirmenybių nugalėtojo taurė.  
7.2. LFF II lygos pirmenybių prizinių vietų̨ laimėtojams įteikiamos taurės bei po 35 

medalius (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).  
7.3. LFF II lygos nugalėtojas ir prizinių vietų laimėtojai yra apdovanojami LFF nustatyta 

tvarka. 
8. Intelektinės nuosavybės teisės 

8.1. LFF II lygos pirmenybių bet kokios intelektinės nuosavybės teisės ir komercinės teisės 
priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti ar suteikti tretiesiems asmenims.  

8.2. LFF turi teisę sudaryti sutartis dėl LFF II lygos pirmenybių Rungtynių transliacijų su 
bet kuriuo televizijos kanalu, internetu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. 

8.3. LFF gali suteikti Klubui neišskirtinę jo Komandos namų Rungtynių vaizdo transliacijos 
licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei atitinkamos teisės nėra perduotos 
tretiesiems asmenims. Klubas, kuriam suteikta neišskirtinė jo Komandos namų 
Rungtynių vaizdo transliacijos licencija Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo 
neatlygintinai pateikti LFF arba LFF nurodytam trečiajam asmeniui tiesioginį 
Rungtynių vaizdo signalą̨ (jei toks yra) ir, iš karto po Rungtynių, vaizdo įrašą̨.  

 
II. SKYRIUS. VARŽYBŲ SISTEMA 

 
9. LFF II lygos pirmenybių sistema 

9.1. LFF II lygos pirmenybės vykdomos ratų sistema "pavasaris-ruduo".  
9.2. Jei LFF II lygos pirmenybėse dalyvauja mažiau nei 18 Komandų, LFF II lygos 

pirmenybės yra vykdomos dviem ratais. Komandos tarpusavyje žaidžia du kartus 
(vienos Rungtynės žaidžiamos namuose, vienos – išvykoje). 

9.3. Jei LFF II lygos pirmenybėse dalyvauja 18 Komandų, LFF II lygos pirmenybės yra 
vykdomos 1,5 (vieno su puse) ratų sistema. Komandos žaidžia vieną (pirmą) ratą, kuris 
vykdomas Bergerio sistema pagal 2022 m. pirmenybėse užimtas vietas. Po pirmojo 
rato Komandos skirstomos į dvi grupes pagal užimamas vietas (1–10 ir 11 – 18). Visi 
pirmame rate iškovoti taškai įskaitomi ir perkeliami į grupes. Grupėse Komandos 
žaidžia vieną ratą Bergerio sistema pagal po pirmo rato užimtas vietas. Komandos, 
kurios pirmo rato rungtynes žaidė namuose, grupių turuose žaidžia išvykoje, o 
Komandos, kurios pirmo rato rungtynes žaidė išvykoje, grupių turuose žaidžia 
namuose. Komandos, kurios žaidžia 1–10 vietas po pirmojo rato užėmusioje grupėje, 
sužaidus visas LFF II lygos pirmenybių Rungtynes, užima ne žemesnę nei 10 vietą. 
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Komandos, kurios žaidžia 11–18 vietas po pirmojo rato užėmusioje grupėje, sužaidus 
visas LFF II lygos pirmenybių Rungtynes, užima ne aukštesnę nei 11 vietą. 

9.4. LFF II lygos pirmenybių Rungtynių tvarkaraštis yra tvirtinamas LFF Vykdomojo 
Komiteto sprendimu.  

9.5. Antrojo rato paskutinis turas privalo būti žaidžiamas visų Komandų tą pačią dieną ir 
tuo pačiu laiku. Jeigu LFF II lygos pirmenybės yra vykdomos 1,5 (vieno su puse) ratų 
sistema, tik 1–10 vietas po pirmojo rato užėmusioje grupėje paskutinis turas turi būti 
žaidžiamas tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku. 

9.6. Už pergalę Rungtynėse skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą̨ – 0 
taškų. 

9.7. Komandų vietos turnyrinėje lentelėje paskirstomos pagal surinktų taškų skaičių – 
didesnis taškų skaičius lemia aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje. 

9.8. Dviem ar daugiau Komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje 
lentelėje (išskyrus Nuostatuose numatytus atvejus) lemia (eilės tvarka):  
9.8.1. tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų 

įvarčių skaičius, didesnis pergalių skaičius;  
9.8.2. bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; 
9.8.3. didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 
9.8.4. didesnis pergalių skaičius; 
9.8.5. pagal mažesnę geltonų (1 taškas) ir raudonų (4 taškai) kortelių surinktą sumą; 
9.8.6. burtai.  

9.9. Jeigu sužaidus paskutines LFF II lygos pirmenybių Rungtynes į LFF II lygos pirmenybių 
nugalėtojo vardą pretenduoja dvi Komandos surinkusios vienodai taškų, yra 
žaidžiamos papildomos šių Komandų Rungtynės LFF nurodytoje neutralioje aikštėje: 
9.9.1. šiose Rungtynėse nugalėjusi Komanda yra laikoma LFF II lygos pirmenybių 

nugalėtoja, pralaimėjusi Komanda – LFF II lygos pirmenybėse užima antrą 
vietą; 

9.9.2. jeigu pagrindinis Rungtynių laikas baigiasi lygiosiomis, yra žaidžiamas 
pratęsimas – du kėliniai po 15 (penkiolika) minučių; pratęsimo metu kiekviena 
Komanda gali atlikti vieną papildomą keitimą; 

9.9.3. jeigu pratęsimas baigiamas lygiosiomis, mušami vienuolikos metrų baudiniai 
Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

9.10. Jeigu sužaidus paskutines LFF II lygos pirmenybių Rungtynes į LFF II lygos pirmenybių 
nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau negu dvi komandos, surinkusios vienodai 
taškų, tarp šių Komandų yra žaidžiamas vieno rato turnyras: 
9.10.1. šiame turnyre nugalėjusi Komanda yra laikoma LFF II lygos pirmenybių 

nugalėtoja, o žemesnės vietas užėmusios Komandos užima atitinkamas 
žemesnes vietas LFF II lygos pirmenybėse; 

9.10.2. už pergalę šio turnyro Rungtynėse skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už 
pralaimėjimą̨ – 0 taškų. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, 
Komandų vieta nustatoma Nuostatų 9.8 punkte nustatyta tvarka. 

9.11. Nuostatų 9.9 ir 9.10 punktuose numatytais atvejais Rungtynės yra priskiriamos 2023 
m. sezonui, t.y. einamajam Sezonui, todėl gautų įspėjimų (geltonų kortelių) 
skaičiavimas ir privalomos sankcijos pagal Drausmės kodekso 35 str. 1 d. yra taikomos 
papildomoms ir vieno rato turnyro Rungtynėms.  

9.12. Komandai, pasitraukusiai ar pašalintai iš LFF II lygos pirmenybių nesužaidus pusės 
(50%) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra 
anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Komandai, pasitraukusiai ar 
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pašalintai iš LFF II lygos pirmenybių sužaidus ne mažiau kaip pusę (50%) Rungtynių, 
jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse įskaitomi pralaimėjimai 
rezultatu 0:3. Pasitraukusių ar pašalintų Komandų Žaidėjams ir Oficialiems asmenims 
drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent Drausmės Komitetas priima kitokį 
sprendimą̨. 

10. Patekimas į LFF I lygą ir iškritimas į LFF III lygą 
10.1. LFF II lygos pirmenybių pirmos ir antros vietų laimėtojai įgyja teisę kitą Sezoną žaisti 

LFF I lygos pirmenybėse. 
10.2. LFF II lygos pirmenybėse 3 (trečią) vietą užėmusi komanda žaidžia papildomas 

rungtynes dėl teisės žaisti LFF I lygos pirmenybėse su LFF I lygos pirmenybėse 3 
(trečią) nuo galo vietą užėmusia komanda LFF I lygos pirmenybių varžybų 
nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu šias pereinamąsias Rungtynes laimėjusi LFF II 
lygos Komanda atsisako kitame Sezone žaisti LFF I lygos pirmenybėse, LFF I lygos 
pirmenybėse lieka žaisti 3 (trečią) nuo galo vietą LFF I lygos pirmenybėse užėmusi 
Komanda. 

10.3. Jeigu LFF II lygos pirmenybių pirmos, antros ir/ar trečios vietos laimėtojas yra 
Dublerinė I lygos klubo komanda, ji teisės kitą Sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse 
ar teisės žaisti pereinamąsias Rungtynes neįgyja, o atitinkama teisė suteikiama 
atitinkamai aukščiausias vietas LFF II lygos pirmenybėse užėmusioms Komandoms, 
kurios nėra Dublerinės I lygos klubo komandos. Ši taisyklė netaikoma, jei atitinkama 
Pagrindinė I lygos klubo komanda įgyja teisę kitą Sezoną žaisti LFF A lygos čempionate 
ir šia teise pasinaudoja. 

10.4. Jei remiantis Nuostatų 10.1 punktu teisę kitą Sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse 
įgijusi Komanda atsisako dalyvauti kito Sezono LFF I lygos pirmenybėse arba 
neatitinka LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančiam Klubui/Komandai keliamų 
reikalavimų, tuomet šią teisę įgyja atitinkamai žemesnes vietas LFF II lygos 
pirmenybėse užėmusios Komandos, kurios nėra Dublerinės I lygos klubo komandos 
(tačiau tokios Komandos užimta vieta neturi būti žemesnė nei šešta skaičiuojant tik 
tas Komandas, kurios nėra Dublerinės I lygos klubo komandos). 

10.5. Siekiant pasinaudoti teise kitą Sezoną žaisti LFF I lygos pirmenybėse, atitinkamas 
Klubas/Komanda privalo įgyvendinti visus reikalavimus keliamus Klubui/Komandai 
ketinančiam dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse. Jei Komanda įgyvendina visus su 
dalyvavimu LFF I lygos pirmenybėse taikomus reikalavimus, galutinį sprendimą̨ dėl 
LFF II lygos pirmenybėse dalyvavusių Komandų̨ dalyvavimo kito Sezono LFF I lygos 
pirmenybėse priima LFF Vykdomasis komitetas. 

10.6. Dvi paskutines vietas LFF II lygos pirmenybėse užėmusios Komandos praranda teisę 
kitą sezoną žaisti LFF II lygos pirmenybėse ir iškrenta į LFF III lygą.  

10.7. Dublerinės A lygos klubo komandos iš LFF II lygos pirmenybių į LFF III lygą neiškrenta.  
10.8. Jei LFF II lygos pirmenybėse vieną iš dviejų paskutinių vietų ar abi paskutines vietas 

užima Dublerinės A lygos klubo komandos į LFF III lygą iškrenta dvi žemiausias vietas 
užėmusios Komandos, kurios nėra Dublerinės A lygos klubo komandos. 

10.9. LFF III lygos pirmenybių zonų Komandos nugalėtojos dalyvauja atrankos turnyre dėl 
teisės žaisti kito Sezono LFF II lygos pirmenybėse. 
 

11. Specialiosios taisyklės 
11.1. Klubas apie išvykimą į užsienį dalyvauti turnyruose arba treniruočių – mokomosiose 

stovyklose, privalo pranešti LFF ne vėliau kaip 14 dienų iki išvykimo.  
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11.2. Klubas, organizuojantis turnyrą Lietuvoje ar tarptautines draugiškas Rungtynes, 
privalo gauti LFF sutikimą.  

11.3. Atitinkamam Klubui už šiame Nuostatų skyriuje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, 
Drausmės komiteto sprendimu gali būti taikomos Drausmės kodekse numatytos 
sankcijos.  

III. SKYRIUS. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA  
12. Žaidėjų registracija LFF II lygos pirmenybėms 

12.1. Žaidėjai, dalyvaujantys LFF II lygos pirmenybėse turi būti registruoti vadovaujantis LFF 
žaidėjų statuso reglamento aktualia redakcija. Registruotiems Žaidėjams yra 
suteikiama žaidėjo licencija vienam Sezonui.  

12.2. Oficialus LFF II lygos pirmenybių Žaidėjų registras yra vedamas COMET sistemoje.  
12.3. Registruojant žaidėją COMET sistemoje pateikiami šie dokumentai; 

12.3.1. Žaidėjo registracijos forma (Priedas Nr.1); 
12.3.2. Žaidėjo sportinės veiklos sutartis, jei tokia sudaroma; 
12.3.3. Žaidėjo individualių (Integrity) mokymų sertifikatas; 

12.4. Prieš Sezoną Klubas privalo atnaujinti COMET registro duomenis apie Klubą, o būtent 
- išregistruoti žaidėjus, kurie nebedalyvauja Klubo veikloje (treniruočių procese ir 
varžybose) ir/ar nutraukė sutartis, atnaujinti Žaidėjų profilio nuotraukas, nurodyti 
namų rungtynių stadioną (aikštę), atnaujinti telefono numerį ir el. pašto adresą, 
logotipą (jei keitėsi) ir kitus duomenis. LFF netvirtina Žaidėjų registracijos, jei bus 
nevykdomi šiuose Nuostatuose numatyti reikalavimai.  

12.5. Žaidėjai gali būti registruojami Klubuose, dalyvaujančiuose LFF II lygos pirmenybėse 
tik šių dviejų Registracijos laikotarpių metu: sausio 7 d. – kovo 18 d. (imtinai) ir liepos 1 
d. – liepos 29 d. (imtinai).  

12.6. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujančioje Komandoje registruojama ne mažiau kaip 15 
ir ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) Žaidėjų, iš kurių bent 5 (penki) privalo būti Lietuvos 
Respublikos piliečiai gimę 2002-01-01 ir vėliau. Komandoje gali būti registruojama ne 
daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) Žaidėjų laikinai perkeltų (išnuomotų) iš kitų 
Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (išnuomoti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) 
Žaidėjai. 

12.7. LFF sprendimą dėl Žaidėjo registracijos ir licencijos dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse 
išdavimo privalo priimti per 3 (tris) darbo dienas po visų privalomų Žaidėjo dokumentų 
įkėlimo į COMET ir informacijos apie Žaidėjų dokumentų įkėlimą pateikimą LFF 
Futbolo vystymo departamento asmenims, atsakingiems už Žaidėjų registraciją.  

12.8. Už kiekvieną registruojamą Žaidėją – ne Lietuvos Respublikos pilietį Klubas privalo 
sumokėti LFF VK patvirtintą registracijos mokestį:  
12.8.1. Mokestis yra netaikomas už Žaidėjus – ne Lietuvos Respublikos piliečius tik 

tuo atveju, kai Žaidėjas turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, 
nepriklausomai nuo jo turimos pilietybės.   

12.8.2. Tuo atveju, jei Žaidėjas - ne Lietuvos Respublikos pilietis pereina iš Lietuvos 
žemesnės lygos Klubo į Lietuvos aukštesnės lygos Klubą, yra mokamas 
registracijos mokesčio skirtumas. Tuo atveju, jei žaidėjas - ne Lietuvos 
Respublikos pilietis pereina iš Lietuvos aukštesnės lygos Klubo į Lietuvos 
žemesnės lygos Klubą, mokestis netaikomas, kadangi mokestis jau yra 
sumokėtas, o mokesčio skirtumas negrąžinamas.   

12.8.3. Jei Žaidėjas - ne Lietuvos Respublikos pilietis yra įtrauktas į Klubo komandos, 
dalyvaujančios LVJUFA pirmenybėse, ar Klubo komandos, dalyvaujančios 
žemesnės lygos pirmenybėse, paraišką, tačiau yra įtraukiamas ir į Klubo 
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komandos, dalyvaujančios LFF A lygos čempionate ir/ar LFF I lygos 
pirmenybėse Rungtynių protokolą, yra taikomas aukštesnės lygos 
registracijos mokesčio dydis.   

12.8.4. Ši registracijos mokesčio procedūra taikoma tiek nuolatiniam žaidėjo 
perėjimui iš klubo į klubą, tiek laikinojo perkėlimo (nuomos) atveju, išskyrus 
LFF Vykdomojo komiteto numatytas išimtis.  

12.9. Už pirmojo Registracijos laikotarpio metu registruotus Žaidėjus mokestis privalo būti 
sumokėtas pilna apimtimi ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 15 dienos. Antrojo 
Registracijos laikotarpio metu gali būti registruojami tik po to, kai šis mokestis už 
pirmąjį Registracijos laikotarpį yra sumokėtas pilna apimtimi.  

12.10. Už antrojo Registracijos laikotarpio metu registruotus Žaidėjus mokestis privalo būti 
sumokėtas pilna apimtimi ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 dienos. 

12.11. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už Žaidėjų 
sveikatos patikrinimą ir šių Žaidėjų tinkamumą dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse kaip 
nustatyta Licencijavimo taisyklėse.  
 

13. Dublerinės komandos  
13.1. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantys klubai gali turėti Dublerinę komandą, 

žaidžiančią žemesnėse lygose. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujančių Klubų 
Dublerinės komandos pavadinimas privalo būti sudarytas iš Pagrindinės komandos 
pavadinimo su žymeniu „B“.  
 

IV. SKYRIUS. RUNGTYNIŲ VYKDYMAS 
14. Pagrindinės Klubo pareigos 

14.1. Klubas turi užtikrinti sklandų „namų“ Rungtynių vykdymą.  
14.2. Klubas, kurio Komanda yra aikštės „šeimininkė”, privalo paruošti ir užtikrinti 

infrastruktūrą, remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais Nuostatais. 
14.3. Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. (imtinai) (kitu laikotarpiu – tik gavus atskirą LFF 

leidimą) Rungtynes leidžiama žaisti pilnų matmenų (ilgis: 100 – 105 metrai, plotis: 64 – 
68 metrai) LFF aprobuotose dengtose futbolo aikštėse bei dirbtinės dangos aikštėse, 
atitinkančiose LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus privalomų 
infrastruktūros kriterijų reikalavimus, keliamus II lygos licencijai gauti (išskyrus sėdimų 
vietų skaičiaus kriterijų).  

14.4. Be kita ko, Klubas, kurio Komanda yra aikštės “šeimininkė”, privalo užtikrinti: 
14.4.1. greitosios pagalbos automobilio budėjimą ir medicinos darbuotojų budėjimą 

varžybų metu; taip pat privalo būti 2 neštuvai ir ne mažiau nei 4 asmenys, 
galintys nešti neštuvus; 

14.4.2. mineralinį vandenį ir arbatą teisėjams; 
14.4.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir elektroninę Žaidėjų keitimų lentą 

rezerviniam teisėjui; 
14.4.4. tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu, saugos tarnybos budėjimą 

Rungtynių metu stadione. Klubas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki 
Rungtynių suderinti stadiono saugos planą su policija. Apsaugą užtikrinantys 
saugos tarnybos darbuotojai privalo pradėti budėjimą nuo tada kai oficialiai 
atidaromi vartai į stadioną žiūrovams, bet ne vėliau nei likus 30 min. iki 
Rungtynių pradžios, ir baigti budėjimą 30 min. po Rungtynių pabaigos. Tik 
Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius turi teisę 
budinčius saugos tarnybos darbuotojus paleisti anksčiau. Tačiau kilus 
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konfliktinėms situacijoms, saugos tarnybos darbuotojai privalo budėti tiek, 
kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas Rungtynių dalyvių, Oficialių 
rungtynių asmenų, žiūrovų, Oficialių asmenų saugumas; 

14.4.5. aiškiai matomą rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais 
(“šeimininkai” - “svečiai”); 

14.4.6. stadione esantį ir veikiantį kompiuterį, spausdintuvą, interneto ryšį bei kitas 
reikiamas priemonės prieigai prie COMET sistemos ir jos duomenų 
spausdinimui; stadione Rungtynių dieną turi būti sudarytos galimybės ir 
sąlygos Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Komandų atstovams, LFF 
administracijos darbuotojams pasinaudoti COMET sistema bei atsispausdinti 
joje esančius duomenis. 

14.4.7. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, LFTA teisėjams ir 
Rungtynių inspektoriams, bei LFF techniniam personalui, kurio sąrašas bus 
patvirtintas LFF; 

14.4.8. jog visų Rungtynių metu stadione būtų iškelta valstybinė vėliava; 
14.4.9. jog prieš ir po Rungtynių būtų padaromos Rungtynių protokolų kopijos 

Rungtynėse dalyvavusioms komandoms bei Rungtynių delegatui, Rungtynių 
inspektoriui ir Rungtynių teisėjui; 

14.4.10. jog stadione būtų garantuotas pastovus elektros tiekimas, o gedimo atveju 
būtų įjungtas avarinis elektros tiekimas. 

 
15. Bendrieji Rungtynių vykdymo klausimai 

15.1. Rungtynėse žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. 
15.2. Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 (penkis) Žaidėjus. Žaidėjams 

pakeisti Komanda turi ne daugiau nei 3 (tris) Rungtynių sustabdymus. Per pertrauką 
tarp kėlinių atlikti keitimai nemažina galimų sustabdymų skaičiaus. 

15.3. Rungtynėse privaloma žaisti naudojant ADIDAS kamuolius: 
15.3.1. 1 kamuolys aikštėje; 
15.3.2. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją; 
15.3.3. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 1 kamuolį už šoninių 

aikštės linijų (2 kamuoliai). 
15.4. Klubas, kurio Komanda yra „šeimininkė”, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 4 (keturių) 

asmenų, paduodančių kamuolius, buvimą stadione 30 min. iki Rungtynių pradžios ir 
Rungtynių metu. Šie asmenys turi būti aprengti vienoda sportine apranga arba 
skirtukais, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų aprangos ir turi užtikrinti 
kvalifikuotą kamuolių padavimą. 

15.5. Klubas, kurio Komanda yra aikštės „šeimininkė”, privalo laikytis LFF patvirtintų 
Rungtynių organizavimo reikalavimų, neprieštaraujančių šiems Nuostatams. 

15.6. Klubas, kurio Komanda yra aikštės „šeimininkė”, privalo užtikrinti, kad Rungtynės būtų 
filmuojamos bent viena vaizdo kamera. Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas, 
informatyvus, jame turi būti nepertraukiamai užfiksuota visa filmuojamų Rungtynių 
eiga. Rungtynių vaizdo įrašą Klubas privalo per 24 val. pateikti LFF. Rungtynių vaizdo 
įrašą Klubas privalo saugoti ne mažiau kaip 1 (vieną) mėnesį.  

15.7. Teisėjai ir Rungtynių inspektorius bei Rungtynių delegatas į Rungtynes privalo atvykti 
likus ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penkios) min. iki Rungtynių pradžios. Juos 
turi pasitikti Komandos „šeimininkės” Oficialus asmuo (nurodomas protokole 
registruojant Komandą Rungtynėms), kuris turi padėti Rungtynių delegatui, 
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Rungtynių inspektoriui ir teisėjams visą tą laiką, kurį minėti asmenys praleis stadione 
bei dalyvauti šalinant trūkumus, jeigu jų būtų nustatyta. 

15.8. Prieš Rungtynes teisėjai, Rungtynių delegatas ir Rungtynių inspektorius privalo 
patikrinti  Rungtynių aikštės atitikimą IFAB reikalavimams. Nustačius šių reikalavimų 
pažeidimus, turi būti informuojama Klubo, kurio Komanda yra „šeimininkė”, ir stadiono 
administracija, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) 
minučių iki Rungtynių pradžios. Nesant galimybės pašalinti nurodytus trūkumus, 
Rungtynių delegatas, o jam nesant – Rungtynių inspektorius, sprendžia dėl Rungtynių 
vykdymo galimybės ir savo ataskaitoje privalo informuoti Drausmės komitetą. 

15.9. Komandos privalo atvykti į Rungtynių vietą ne vėliau kaip 75 (septyniasdešimt 
penkios) minutės iki Rungtynių pradžios. Komandai laiku neatvykus į Rungtynes 
(vėluojant), Komandos laukiama 45 (keturiasdešimt penkias) minutes nuo 
tvarkaraštyje numatytos Rungtynių pradžios. Iškilus nenumatytiems atvejams, 
Rungtynių inspektorius (jam nesant – Rungtynių teisėjas) su LFF Futbolo vystymo 
departamento leidimu, gali pratęsti vėluojančios Komandos laukimo (atvykimo) laiką.  

15.10. Atvykdamas į Rungtynes Klubas privalo turėti 2 (du) aprangų komplektus, kurių 
pavyzdžio nuotraukos privalo būti įkeltos į COMET sistemą. Komandų atstovai 
Rungtynių aikštės teisėjui ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių prieš Rungtynes 
privalo pateikti abiejų Komandų aprangos pavyzdį – po vienerius abiejų Komandų 
Žaidėjų marškinėlius, kelnaites, blauzdines, o taip pat pagrindinio ir atsarginio 
vartininkų aprangą. Teisėjui pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia „svečių” Komanda. 

15.11. Žaidėjų marškinėlių numeriai privalo atitikti tuos numerius, kurie Žaidėjams buvo 
priskirti Žaidėjus registruojant LFF II lygos pirmenybėms. Žaidėją išregistravus iš 
Klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas kitam Žaidėjui. 

15.12. Ant Žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti Žaidėjo numeris, kurio dydis 25-35 cm. 
Ant Žaidėjo kelnaičių priekinės dešinės pusės privalo būti Žaidėjo numeris, kurio dydis 
10-15 cm.  

15.13. Žaidėjų marškinėlių priekinėje pusėje turi būti Klubo logotipas, kuris buvo pateiktas 
LFF registruojant Klubo Komandą LFF II lygos pirmenybėms.  

15.14. Žaidėjų marškinėlių priekinėje pusėje, viduryje, privalo būti paliktas 6,5 cm tarpas virš 
rėmėjų reklamos, rinktinės žaidėjų žymėjimui pagal LFF nustatytą tvarką. 

15.15. Rungtynių aikštės teisėjas, nustatęs, kad visos Komandos ar jos dalies apranga 
neatitinka šių Nuostatų ir/ar Žaidimo taisyklių reikalavimų, gali pareikalauti Klubo 
pašalinti pažeidimus jo nurodytais būdais, o Klubui nevykdant šių reikalavimų, priimti 
sprendimą nevykdyti Rungtynių. Tokiu atveju Klubo Komandai, atsakingai dėl 
neįvykusių Rungtynių, yra įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3.  

15.16. Rungtynių aikštės teisėjas gali priimti sprendimą nevykdyti Rungtynių dėl blogų oro 
sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Tokiu atveju Rungtynės turi būti žaidžiamos toje pačioje 
aikštėje kitą dieną, o nesant galimybių vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos 
į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra 
galutinis.  

15.17. Jei Rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės, likęs 
Rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam 
pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda 
išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti 
Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir 
vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis.  
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15.18. Kilus įtarimų, jog Rungtynėmis gali būti manipuliuojama, LFF Sąžiningo žaidimo 
pareigūno reikalavimu Rungtynių aikštės teisėjas privalo nevykdyti Rungtynių ar 
atidėti jų pradžią, jeigu Rungtynės dar nėra prasidėjusios, arba laikinai ar visiškai 
Rungtynių vykdymą nutraukti, jeigu Rungtynės yra prasidėjusios. Tuo atveju, jeigu 
Rungtynės yra nevykdomos arba visiškai nutraukiamos, Drausmės komitetas priima 
sprendimą dėl jų baigties.  

15.19. Žaidėjai po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes turi paspausti ranką varžovams ir 
Rungtynių teisėjams.  

15.20. Techninėje zonoje yra draudžiama rūkyti.  
15.21. Techninėje zonoje yra draudžiama naudotis bet kokiais elektroniniais įrenginiais, jeigu 

dėl jų naudojimo nėra gautas išankstinis Rungtynių teisėjo sutikimas, išskyrus Žaidimo 
taisyklėse leidžiamus elektroninius prietaisus žaidėjo pasirodymo analizei ir sekimui, 
o taip pat komunikacijos priemones skirtas saugumo užtikrinimui. 

15.22. Atsarginiai Žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius 
ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų aprangų.  
 

16. Rungtynių tvarkaraščio pakeitimai 
16.1. LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas Rungtynių tvarkaraštis gali būti keičiamas tik 

LFF sprendimu. LFF priima sprendimą dėl Rungtynių tvarkaraščio tik tuo atveju, jeigu 
pagrįstas raštiškas Klubo prašymas dėl atitinkamų Rungtynių tvarkaraščio pakeitimo 
yra pateiktas el.paštu e.janavicius@lff.lt raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) 
kalendorines dienas iki numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios.  

16.2. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam raštiškam Klubo 
prašymui, Rungtynių tvarkaraštis gali būti keičiami LFF sprendimu ir nesilaikant šių 
Nuostatų 16.1. straipsnyje nurodyto termino. 

16.3. Klubo prašyme pakeisti Rungtynių tvarkaraštį privalo būti nurodytos pagrįstos 
priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Klubų Komandų ir/ar jų vadovų bei 
trenerių tarpusavio susitarimai pakeisti Rungtynių tvarkaraštį nėra laikoma pagrįsta 
priežastimi pakeisti Rungtynių tvarkaraštį. 

16.4. LFF priėmus sprendimą pakeisti Rungtynių tvarkaraštį,  šis tvarkaraščio pakeitimas 
privalo būti atliktas COMET sistemoje iki sprendimo priėmimo dienos darbo dienos 
pabaigos. 

16.5. Pakvietus į nacionalines rinktines iš vienos II lygos pirmenybėse dalyvaujančios 
Komandos 3 (tris) ir daugiau Žaidėjų, kurie yra įtraukti į II lygos pirmenybėse 
dalyvaujančios Komandos paraišką, Klubo prašymu Rungtynių tvarkaraštis keičiamas. 
Tuo atveju, jei Žaidėjai, kurie kviečiami į nacionalines rinktines, yra A lygos ar I lygos ar 
Dublerinės ar Dukterinės Komandos paraiškoje, Klubo prašymas pakeisti Rungtynių 
tvarkaraštį tenkinamas nebus.  
 

17. Rungtynių dalyviai ir Rungtynių protokolas 
17.1. Rungtynių dalyvių registracija yra vykdoma COMET sistemoje užpildant Rungtynių 

protokolą. 
17.2. Rungtynių dalyvių registracija turi būti baigta likus ne mažiau kaip 45 minutėms iki 

Rungtynių pradžios. Tik Rungtynėms registruoti Žaidėjai gali dalyvauti Rungtynėse. 
17.3. Rungtynėms Komandoje gali būti registruojami 23 (dvidešimt trys) Žaidėjai. 
17.4. Iš Pagrindinės A lygos klubo komandos Dublerinėje A lygos klubo komandoje 

Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 
vartininkas be amžiaus apribojimų, taip pat ne daugiau nei 2 (du) Lietuvos Respublikos 
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piliečiai, gimę 2000-01-01 ir vėliau, ir neribotas kiekis žaidėjų̨ gimusių 2002-01-01 ir 
vėliau.  

17.5. Iš Pagrindinės I lygos klubo komandos Dublerinėje I lygos klubo komandoje 
Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 2 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 
vartininkas be amžiaus apribojimų, taip pat ne daugiau nei 2 (du) Lietuvos Respublikos 
piliečiai, gimę 2000-01-01 ir vėliau, ir neribotas kiekis žaidėjų̨ gimusių 2002-01-01 ir 
vėliau.  

17.6. Iš Dublerinės A lygos klubo komandos Dukterinėje A lygos klubo komandoje 
Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 5 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 
vartininkas, kurie visi turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę 2004-01-01 ir vėliau. 

17.7. Iš Dukterinės A lygos klubo komandos Dublerinėje A lygos klubo komandoje 
Rungtynėms gali būti registruojami ne daugiau kaip 5 žaidėjai (ne vartininkai) ir 1 
vartininkas, kurie visi turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę 2004-01-01 ir vėliau. 

17.8. Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje visą laiką turi žaisti bent 8 
(aštuoni) Lietuvos Respublikos piliečiai, iš kurių bent vienas turi būti gimęs 2002-01-
01 ir vėliau ir bent vienas turi būti gimęs 2004-01-01 ir vėliau: 
17.8.1. Žaidėjų keitimo atveju, turi būti užtikrinama, kad ir po keitimo aikštėje 

Komandos sudėtyje žaistų bent 8 (aštuoni) Lietuvos Respublikos piliečiai, iš 
kurių bent vienas turi būti gimęs 2002-01-01 ir vėliau ir bent vienas turi būti 
gimęs 2004-01-01 ir vėliau; 

17.8.2. jeigu Žaidėjas – Lietuvos Respublikos pilietis yra pašalinamas iš aikštės (antra 
geltona kortelė ar raudona kortelė), aikštėje gali likti atitinkamai mažiau 
Žaidėjų – Lietuvos Respublikos piliečių (įskaitant ir reikalavimą dėl amžiaus); 

17.8.3. jeigu Žaidėjas – Lietuvos Respublikos pilietis dėl traumos nebegali tęsti 
Rungtynių ir Komanda yra išnaudojusi visus keitimus (t.y. nebegali atlikti 
daugiau keitimų), aikštėje gali likti atitinkamai mažiau Žaidėjų – Lietuvos 
Respublikos piliečių (įskaitant ir reikalavimą dėl amžiaus); 

17.8.4. jeigu vartininkas – Lietuvos Respublikos pilietis Rungtynių metu gauna 
traumą ir dėl to yra keičiamas, jį galima keisti į kitą vartininką nepriklausomai 
nuo pastarojo pilietybės ir amžiaus, net jeigu dėl to aikštėje žaidžiančių 
Lietuvos Respublikos piliečių skaičius (įskaitant ir reikalavimą dėl amžiaus) 
būtų mažesnis už reikalaujamą minimalų skaičių. 

17.9. Draudžiama registruoti Rungtynėms ir įrašyti į Rungtynių protokolą Žaidėją, neturintį 
teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruotas LFF II lygos pirmenybėms, neregistruotas 
Rungtynėms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas LFF taisykles, 
turi drausminių nuobaudų, suspendavimas, diskvalifikacija ar pan.).  

17.10. Rungtynių teisėjas gali pareikalauti pateikti abiejų Komandų Žaidėjų registruotų 
Rungtynėms elektronines licencijas.  

17.11. Rungtynėms neprasidėjus abiejų Komandų užpildytas ir abiejų Komandų patvirtintas 
Rungtynių protokolas COMET sistemoje (Rungtynėms registruoti Žaidėjai) gali būti 
keičiamas tik laikantis šių reikalavimų:  
17.11.1. jei dėl kokios nors priežasties kuris nors iš startinės sudėties (11) Rungtynėms 

registruotų Žaidėjų negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš 
Rungtynėms registruotų atsarginių Žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina 
atsarginių Žaidėjų skaičių. Nepaisant to, Rungtynių metu vis tiek leidžiami 
penki Žaidėjų keitimai;  
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17.11.2. jei dėl kokios nors priežasties kuris nors iš Rungtynėms registruotų atsarginių 
Žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, dėl to atitinkamai sumažėja 
atsarginių Žaidėjų skaičius;  

17.11.3. jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas vartininkas negali 
išeiti į aikštę, Rungtynėms gali būti registruojamas kitas vartininkas, kuris iš 
pradžių nebuvo registruotas Rungtynėms.  

17.12. Rungtynėms registruoti atsarginiai Komandos Žaidėjai ir 6 (šeši) Oficialūs asmenys, 
kurie visi yra įtraukti į Rungtynių protokolą privalo sėdėti ant atsarginių suolelio.  

17.13. Komanda gali įtraukti į Rungtynių protokolą iki 3 (trijų) papildomų Oficialių asmenų. 
Tokiu atveju šiems asmenims turi būti pastatytos papildomos kėdės ne mažiau kaip 5 
(penki) metrai nuo atsarginio suolelio, į pusę toliau nuo techninės zonos ir tolyn nuo 
aikštės vidurio.  

17.14. Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kt.) turi būti suvedama į COMET 
sistemą užpildant Rungtynių protokolą. 
 

V. SKYRIUS. TEISĖJAVIMAS  
18. Teisėjavimo mokestis 

18.1. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantis Klubas turi LFF sumokėti LFF Vykdomojo 
komiteto patvirtintą LFF II lygos teisėjavimo mokestį iki Komandų registravimo 
dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse pabaigos, nebent LFF Vykdomasis komitetas 
nusprendžia LFF II lygos teisėjavimo mokesčio nenustatyti.  

18.2. LFF Vykdomasis komitetas gali atidėti viso ar dalies teisėjavimo mokesčio sumokėjimo 
terminą. Tuo atveju, kai LFF Vykdomasis komitetas atideda teisėjavimo mokesčio 
sumokėjimo terminą, Klubui pažeidus šį terminą, iki Klubas pašalins padarytą 
pažeidimą, teisėjai į atitinkamas Rungtynes, kuriose Klubo Komanda bus „šeimininkė“ 
gali būti neskiriami ir atitinkamos Rungtynės nevykdomos. 
 

19. Teisėjų skyrimo tvarka 
19.1. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria teisėjų komitetas.  
19.2. LFF II lygos pirmenybėse gali teisėjauti tik patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas 

licencijas.  
19.3. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, taip pat gali būti 

paskirti ir 2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius, bei gali 
būti paskirtas Rungtynių delegatas.  

19.4. Jei vienas iš Rungtynės teisėjauti paskirtų teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl 
traumos, ligos ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis atitinkamą  
kvalifikaciją.  
 

VI. SKYRIUS. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS  
20. Drausminės taisyklės 

20.1. LFF drausminės taisyklės yra nustatytos Drausmės kodekse.  
 

VII. SKYRIUS. ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 
21. Žiniasklaida ir rinkodara 

21.1. Žiniasklaidos atstovai turi teisę patekti į Rungtynes su darbo pažymėjimais arba pagal 
„namuose“ rungtyniaujančio Klubo akreditacijas, jei tokios atskirai išduodamos. 

21.2. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai LFF prašymu suteikia LFF visą 
reikalingą pagalbą ir bendradarbiauja su LFF įgyvendinant LFF įsipareigojimus 
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tretiesiems asmenims, susijusius su LFF II lygos pirmenybių organizavimu. Klubui 
pažeidus šią pareigą, Klubas kompensuoja dėl to LFF patirtas išlaidas ir nuostolius.  

21.3. Komanda – aikštės „šeimininkė” privalo užtikrinti, kad į stadioną nebūtų įleisti, o įleidus 
– iš jo nedelsiant pašalinti bet kokie asmenys, kurie į elektronines sistemas/prietaisus, 
realiu laiku suvedinėja bet kokią informaciją apie stadione vykstančias Rungtynes 
(sportinę informaciją) tikslu tiesiogiai ar netiesiogiai skelbti, pateikti ir/ar perduoti 
tretiesiems asmenims apie Rungtynių įvykius realiu laiku, nebent tokia veikla užsiima 
LFF vardu veikiantys asmenys LFF poreikių tenkinimo tikslais. 

21.4. LFF II lygos pirmenybėse dalyvaujantys Klubai turi teisę realiu laiku į elektronines 
sistemas/prietaisus, suvedinėti informaciją apie šiose varžybose vykstančias 
Rungtynes (sportinę informaciją) ir ją skelbti, pateikti ir/ar perduoti tik nekomerciniais 
tikslais ir tik savo poreikių tenkinimui.  

21.5. LFF turi teisę nustatyti Klubams, dalyvaujantiems LFF II lygos pirmenybėse, 
privalomus nurodymus ir reikalavimus dėl akreditacijų išdavimo į šių Klubų Rungtynes. 
Klubui tokie nurodymai ir reikalavimai tampa privalomi ir vykdytini nuo jų pranešimo 
atitinkamam Klubui momento.  
 

VIII. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
22. Baigiamosios nuostatos 

22.1. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio 
sprendimai yra galutiniai. 

22.2. Siekiant užtikrinti šių Nuostatų vientisumą̨ ir atskirų struktūrinių dalių suderinamumą̨ 
taikant jo normas, jos aiškinamos atsižvelgiant į šių Nuostatų sistemą bei struktūrą.  

22.3. Aiškinant šių Nuostatų nuostatas, atsižvelgiama į Žaidėjų statuso reglamentą ir 
Drausmės kodeksą.  

 
 
Šie Nuostatai yra patvirtinti LFF Vykdomojo Komiteto 2023 m. sausio 18 d. sprendimu.  

 

Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2023 m. sausio 18 d.  

 
LFF Prezidentas: Tomas Danilevičius 
 
 
 
LFF Generalinis sekretorius: Edgaras Stankevičius  
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Priedas Nr. 1 ŽAIDĖJO REGISTRACIJOS FORMA 

ŽAIDĖJO DUOMENYS 
Vardas  

Pavardė  
Asmens kodas  
Gimimo data  

Lytis  
Pilietybė  

 
KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Adresas  
Miestas/gyvenvietė  

Savivaldybė  
El. pašto adresas  

Telefono nr.  
 

REGISTRACIJA KLUBE 
Buvęs klubas (juridinio asmens pavadinimas)   
Naujas klubas (juridinio asmens pavadinimas)  

Registracijos tipas (pirmoji 
registracija/perkėlimas) 

 

Statusas (Mėgėjas, profesionalas)  
 

KLUBO SUTIKIMAS 
Aš, žemiau pasirašantis asmuo, patvirtinu: 

Jog turiu visus įgaliojimus teisėtai atstovauti klubui bei patvirtinu, kad pateikiama 
informacija apie žaidėją yra tiksli ir teisinga, atitinkanti faktinę situaciją bei 

dokumentus. Užpildydamas bei pasirašydamas šią formą patvirtinu, kad Klubas 
įsipareigoja laikytis visų LFF keliamų reikalavimų, susijusių su žaidėjų registracija. 
Klubas taip pat patvirtina, kad yra susipažinęs su LFF, UEFA, FIFA įstatais, taisyklėmis 
bei reglamentais ir įsipareigoja jų tinkamai laikytis. Klubas, pažeidęs šioje dalyje 
prisiimtus įsipareigojimus, atsako LFF, UEFA ir FIFA dokumentuose nustatyta tvarka. 

Klubas Klubo atstovas (pareigos, parašas, data) 

  

 
 
 

ŽAIDĖJO SUTIKIMAS 
Aš, žemiau pasirašantis asmuo, patvirtinu: 
sutinku atstovauti Klubo komandai futbolo varžybose 2023 m. sezono metu kaip 
žaidėjas:   

mėgėjas   profesionalas                        
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Jog aukščiau pateikta asmeninė informacija yra teisinga, o jai pasikeitus įsipareigoju 
nedelsiant apie tai informuoti klubą. Pasirašydamas šią formą pasižadu laikytis visų 
LFF, UEFA, FIFA keliamų reikalavimų, susijusių su žaidėjų registracija bei dalyvavimu 
varžybose, sutinkamai su atitinkamais nuostatais, taisyklėmis bei reglamentais, su 
kuriais įsipareigoju susipažinti savarankiškai.  
Jog man yra žinomos rekomendacijos, prieš dalyvavimą varžybose ir/ar 
čempionatuose, pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir esu 
supažindintas  su galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti 
futbolo rungtynių metu, ir prisiimu atsakomybę už savo sveikatos būklę dalyvaujant 
LFF ir/ar jos narių organizuojamose futbolo varžybose. 
Sutinku, kad LFF rinktų, kauptų bei naudotų mano asmeninius duomenis (vardą, 

pavardę, gimimo datą, atvaizdą ir pan.) tiek, kiek tai yra reikalinga bei susiję su mano, 
kaip žaidėjo, statusu. Pasirašydamas žemiau suprantu, kad mano duomenys (žaidėjo 
rezultatai, pasiekimai, nuotraukos ir pan.) gali būti naudojami visuomenės 
informavimo priemonėse, LFF leidiniuose, su LFF susijusiuose interneto tinklapiuose 
(pvz. www.lff.lt, www.lietuvosfutbolas.lt ir pan.). 
Įsipareigoju savarankiškai susipažinti su LFF asmens duomenų tvarkymo direktyva, 

kuri yra priimta LFF 2022-03-16 VK sprendimu Nr.219 ir patalpinta 
https://www.lff.lt/privatumo-politika   
Aš noriu gauti naujienas, pasiūlymus, susijusius su kasdiene futbolo veikla nurodytu 

mano el. pašto adresu. 

Žaidėjas 
 

*Žaidėjo tėvas/mama/globėjas 
Vardas, pavardė, parašas 

*Sutikimas reikalingas tik jeigu žaidėjas yra nepilnametis. 
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ANNEX No. 1 PLAYER REGISTRATION FORM 
PLAYER INFORMATION 

Name  
Surname  

Personal code  
Date of birth  

Gender  
Nationality  

 
CONTACT DETAILS 

Address  
City  

Municipality  
Email address  

Mobile phone number  
 

REGISTRATION DETAILS  
Previous club   

New club (juridical person name)  
Registration type (first registration/transfer)  

Status (Amateur, professional)  
 

CLUB‘S CONSENT 
I, undersigned below, confirm: 

I have full authority to legally represent the club and I confirm that the information 
provided about the player is accurate and correct, corresponding to the actual 

situation and documents. By filling out and signing this form, I confirm that the Club 
undertakes to comply with all requirements set by the LFF in relation to player 
registration. The club also confirms that it is familiar with the LFF, UEFA, FIFA 
statutes, rules and regulations and undertakes to comply with them properly. A club 
that violates the obligations assumed in this section shall be liable according to the 
procedure established in the LFF, UEFA and FIFA documents. 

Club Club‘s representative (position, signature, date)  

  

 
 

PLAYER‘S CONSENT 
I, undersigned below, confirm: 
that I agree to represent the Club‘s team as a player in football competitions in the 

season 2023.   
Amateur   Professional                        

That the above personal information is correct, and if it changes, I undertake to 
inform the club immediately. By signing this form, I undertake to comply with all the 
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requirements set by LFF, UEFA, FIFA in relation to player registration and 
participation in competitions, in accordance with the relevant provisions, rules and 
regulations, which I undertake to familiarize myself with. 
That I am aware of the requirement that before participating in competitions and/or 
championships, it is mandatory to check my health status, taking into account the 
requirements of the Licensing Rules of LFF football clubs, with which the responsible 
employees of the Club must be familiar, and I also confirm that I am informed and 
familiar with possible risks to personal life and/or health that may arise during 
football matches, and I take responsibility for my health condition while participating 
in football competitions organized by LFF and/or its members. 
I agree that LFF will collect, store and use my personal data (name, surname, date of 

birth, image, etc.) to the extent necessary and related to my status as a player. By 
signing below, I understand that my data (player results, achievements, photos, etc.) 
may be used in public information tools, LFF publications, LFF-related websites (i.e. 
www.lff.lt, www.lietuvosfutbolas.lt, etc.). 
I undertake to familiarize myself with the Personal Data Processing Directive of LFF, 

which is adopted by LFF 2022-03-16 ExCo Decision No. 219 and placed at 
https://lff.lt/privatumo-politika/  
I wish to receive news, offers related to daily football activities by my email address. 

Player 
 

*Player’s father/mother/guardian 
Name, surname, signature 

*Consent is required only in case the player is minor. 
 
 


