
 
 

Futsal A lygos COVID-19 protokolas 

Šiame protokole numatytos taisyklės, kuriomis privalo vadovautis visos LFF Futsal A lygos 

komandos, dalyvaujančios 2020-2021 metų sezone. Šio protokolo galiojimo terminas yra 

neapibrėžtas ir jis gali būti koreguojamas sezono eigoje, priklausomai nuo epidemiologinės 

situacijos Lietuvoje. Už šio protokolo laikymąsi atsakinga komanda šeimininkė. 

1. Visos Futsal A lygo rungtynės, kol nebus paskelbta kitaip, vykdomos be žiūrovų 

arenose. Į areną gali patekti tik komandos, teisėjai ir kitas presonalas, būtinas 

rungtynėms vykdyti (apsaugos darbuotojai, medikai, rungtynių transliacijos komanda). 

Išskirtiniais atvejais, suderinus su LSPFA, į areną gali patekti ir fotografai ar 

žiniasklaidos atstovai. 

2. Į rungtynes atvykstanti komanda su savimi privalo turėti atspausdintą komandos sąrašą 

su rungtynėse dalyvaujančiais asmenimis. Šiame sąraše bus įrašoma komandos narių 

kūno temperatūra bei pagal jį asmenys bus įleidžiami į areną.  

3. Komanda šeimininkė atsako už tai, kad abiejų komandų žaidėjams bei teisėjams, prieš 

patenkant į areną, būtų pamatuota kūno temperatūra. Jei žaidėjo ar kito rungtynių 

dalyvio temperatūra viršija 37,3 °C, asmuo negali patekti į arenos vidų. Atsakingas 

asmuo visų dalyvių temperatūrą privalo registruoti rungtynių dalyvių paraiškose 

(komanda šeimininkė atsako už teisėjų kūno temperatūros registravimą). Komandos 

šeimininkės atstovas komandų ir teisėjų turi laukti prie arenos įėjimo likus ne mažiau 

kaip 80 minučių iki rungtynių.  

4. Komandų žaidėjų ir personalo kūno temperatūra dar kartą privalo būti patikrinama prieš 

apšilimą paliekant rūbines. Jei žaidėjo ar kito rungtynių dalyvio temperatūra viršija 37,3 

°C, asmuo privalo kuo skubiau palikti areną. 

5. Į areną gali patekti ne daugiau nei 14 vienos komandos žaidėjų ir ne daugiau kaip 6 

personalo nariai, kurie privalo būti registruoti COMET sistemoje. Apsaugos darbuotojai 

turi teisę neįleisti asmenų į areną, jei šie skaičiai yra viršijami. 

6. Visi į areną atvykstantys asmenys privalo laikytis saugumo reikalavimų bei dėvėti veidą 

dengiančias kaukes.  

7. Rungtynių metu apsauginių veido kaukių nereikia dėvėti komandos vyr. treneriui ir 

atsarginiams žaidėjams. Visas kitas personalas visų rungtynių metu privalo dėvėti nosį 

ir burną dengiančias kaukes. 



 
8. Kelioms rungtynėms vykstant vienoje arenoje, į rungtynes atvykusioms komandoms 

neleidžiama palikti rūbinių anksčiau nei 30 min. iki numatytos rungtynių pradžios. 

9. Komandos prieš rungtynes nesirikiuoja aikštės viduryje ir žaidėjai bei treneriai 

nespaudžia rankų vieni kitiems. Prieš rungtynes teisėjai prie savęs pasikviečia komandų 

kapitonus bei išmeta burtus, po kurių pradedamos rungtynės.  

10. Komandų žaidėjai ir treneriai negali spausti rankų vieni kitiems bei tesėjams ar 

inspektoriui-delegatui ir pasibaigus rungtynėms, siekiant iki minimumo sumažinti 

nereikalingą kontaktą. Prašome rankų vieni kitiems nespausti ir atvykus į areną. 

11. Komanda, sužaidusi rungtynes, privalo kuo greičiau apleisti rūbinę ir palikti areną/salę. 

Paliekant areną/salę visi asmenys privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes. 

12. Jei komandos žaidėjas užsikrečia koronavirusu, likę žaidėjai privalo laikytis visų 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) nurodymų ir saviizoliuotis iki kol 

nebus gauti kitokie nurodymai. Apie COVID-19 atvejus komandos privalo kuo skubiau 

informuoti LSPFA el. paštu futsal@lff.lt. Tokiais atvejais rungtynės bus nukeliamos 

vėlesniam laikui. 

13. Šis protokolas nėra galutinis ir gali keistis priklausomai nuo epidemiologinės situacijos 

šalyje. LSPFA įsipareigoja apie protokolo pakeitimus informuoti komandas raštu. 


