FUTBOLAS 7x7 TAISYKLĖS
1. Komandos sudėtis aikštelėje 7 futbolininkai (6 žaidėjai ir vartininkas). Maksimalus atsarginių žaidėjų
skaičius – 5.
2. Minimalus žaidėjų skaičius aikštelėje yra 5 žaidėjai įskaitant ir vartininką. Rungtynės nevykdomos ir tai
komandai užskaitomas pralaimėjimas, jeigu komanda nesurinko minimalaus žaidėjų skaičiaus.
3. Rungtynių trukmė 2 kėlinukai po 10 min. be pertraukos. Esant svarbioms priežastims organizatoriai
pasilieka teisę trumpinti rungtynių laiką apie tai informuojant šventės metu.
4. Keitimai neribojami.
5. Užribiai išspiriami koja. Įvartis pasiektas tiesioginiu smūgiu iš užribio neskaitomas, jeigu iki to laiko
kamuolio nepalietė joks kitas žaidėjas.
6. Smūgis nuo vartų – vartininkas įveda kamuolį ranka. Įvartis neskaitomas, jeigu po kamuolio įvedimo į
žaidimą ranka jo nelietė joks kitas žaidėjas.
7. Standartinių padėčių metu (baudos smūgiai, kampiniai) varžovai atsitraukia 5 m atstumu. Užribio metu
atsitraukiama – 2 m. Nuošalės žaidimo metu nefiksuojamos.
8. Vartų baudos aikštelė - 6 m atstumo nuo vartų galinės linijos bei abiejų virpstų.
9. Baudinys smūgiuojamas iš 9 m atstumo.
9.1. Atkrintamosiose varžybose, rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, nugalėtojas išaiškinamas po 9 m
baudinių serijos. Komandos smūgiuoja po 3 baudinius, o esant rezultatui lygiam, po to smūgiuojama iki
pirmo neįmušto. Baudinių serijos metu vartus gali saugoti bet kuris komandos žaidėjas.
11. Gavus tiesioginę raudoną kortelę, žaidėjas tose rungtynėse toliau rungtyniauti negali ir komanda visą
likusį laiką žaidžia turėdama vienu žaidėju mažiau. Turnyro organizatorių sprendimu tiesioginę raudoną
kortelę gavęs žaidėjas gali būti papildomai suspenduojamas.
12. Geltonos kortelės nesisumuoja ir nepersikelia į kitas rungtynes.
13. Ypatingai agresyvaus, chuliganiško ir nesportiško elgesio atvejais galima ir visos komandos
diskvalifikacija iš turnyro.
13. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.
Komandų vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, vieta turnyro lentelėje nustatoma pagal tarpusavio
susitikimų rezultatus. Jei šie rodikliai vienodi, vietą lemia eilės tvarka:
a) didesnis pergalių skaičius;
b) bendras įmuštų ir praleistų įvarčių skaičius;
c) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
d) burtai.
14. Komandos privalo rungtyniauti tvarkinga sportine apranga (vienodi marškinėliai). Esant reikalui ,
aprangas keičia svečių komanda (komanda kuri susitikimo tvarkaraštyje yra nurodyta antra). Galima naudoti
ir skiriamuosius ženklus (skirtukus).
15. Rungtynėms vadovauja 1 teisėjas. Finalinėms rungtynėms gali būti skiriami 2 teisėjai.
16. Visi varžybų dalyviai už savo sveikatą ir saugumą šventės metu atsako patys.
17. Rungtyniaujama dvejose dirbtinės dangos aikštelėse su gumos granulėmis.

