LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJA
2020 m. balandžio 27 d.
Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „GOLAS“ iššūkis 2020
NUOSTATAI
I.

II.

III.

Tikslai ir uždaviniai:
i.
Populiarinti futbolą jaunimo tarpe, kaip laisvalaikio praleidimo formą;
ii.
Sudominti sporto mokyklų nelankančius vaikus sportu ir sveika gyvensena;
iii.
Skatinti aktyvumą ir norą sportuoti net ir karantino, socialinio kontakto ribojimo sąlygomis.
Varžybų vykdymas ir terminai:
i.
Varžybas vykdo Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA);
ii.
Komandų atstovai varžybų paraiškas užpildo internetu specialioje formoje, kurią jiems
atsiunčia varžybų organizatoriai;
iii.
Žaidynių trukmė – 3 savaitės. Žaidynės vykdomos VI turais:
i. I-II turai – gegužės 4-10 d.;
ii. III-IV turas – gegužės 11-17 d.;
iii. V-VI turas – gegužės 18-24 d.;
iv.
Internetinis balsavimas už nugalėtoją – gegužės 25-31 d.
Dalyvių registracija:
i.
Kiekviena mokykla žaidynėms gali registruoti daugiausiai 3 komandas;
ii.
Žaidynėse gali dalyvauti 5-10 klasių moksleiviai;
iii.
Komandą sudaro 1 atsakingas pedagogas ir nuo 3 iki 6 moksleivių, iš kurių mažiausiai 1 turi
būti kitos lyties;
iv.
Į komandą draudžiama įtraukti moksleivius, kurie buvo protokole dalyvauti Lietuvos vaikų ir
jaunių futbolo asociacijos bei LFF organizuojamose varžybose (taisyklė netaikoma gimusiems
2010 m. ir jaunesniems):
SHARP ELITINĖS JAUNIŲ LYGOS
i. U15, U16, U17 (2019 ir 2020 m.)
LVJFA I LYGA
ii. U15, U16, U17 (2019 ir 2020 m.)
LVJFA U14 I lyga (2019 ir 2020 m.)
LVJFA U14 II lyga (2019 ir 2020 m.)
WELLKID LYGA 7x7 (2019 ir 2020 m.)
WELLKID LYGA 9x9 (2019 ir 2020 m.)
2018 m. / 2019 m. (vykęs gruodžio-balandžio mėnesiais) LIETUVOS MOKINIŲ MAŽOJO
FUTBOLO ČEMPIONATAS
2019 m. / 2020 m. (vykęs gruodžio-kovo mėnesiais) LIETUVOS MOKINIŲ MAŽOJO FUTBOLO
ČEMPIONATAS
2019 m. (vykęs sausio-vasario mėnesiais) Lietuvos vaikų salės futbolo taurės turnyras.
2020 m. (vykęs sausio-vasario mėnesiais) Lietuvos vaikų salės futbolo taurės turnyras.
Sąrašas yra baigtinis ir negali būti kvestionuojamas.

v.

IV.

V.

Žaidynėse dalyvauti norinčios mokyklų komandos registruojasi internetu užpildant
organizatorių el. paštu atsiųstą paraiškos formą, kurioje nurodomas mokyklos pavadinimas,
atsakingo pedagogo duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr.), dalyvaujančių
vaikų vardai ir pavardės.
Žaidynių sistema:
i.
Kiekvienas moksleivis gali įvykdyti po 1-2 užduotis, priklausomai nuo komandoje užregistruotų
vaikų skaičiaus;
ii.
Per savaitę bus vykdomi 2 turai – 2 užduotys;
iii.
Prieš kiekvieną savaitę (sekmadieniais) puslapyje www.golas.lt (naujienų skiltyje) bus
įkeliamos 2 turų užduotys;
iv.
2 turų užduotims įvykdyti komandos turės 5 dienas (nuo pirmadienio iki penktadienio).
Užduoties įvykdymas turi būti filmuojamas. Iki kiekvienos savaitės šeštadienio užduoties
vaizdo įrašas turi būti atsiunčiamas el. paštu m.karpavicius@lff.lt su laiško tema ar prierašu,
kuriame nurodytas mokyklos pavadinimas bei moksleivio, atlikusio užduotį, vardas ir pavardė.
Vaizdo įrašo siuntimui rekomenduojame naudotis svetaine www.wetransfer.com;
v.
Kiekvienos savaitės pabaigoje žaidynių „Golas“ iššūkio 2020 komisija įvertins 2 turų užduočių
atlikimą ir skirs balus (nuo 0 iki 10 balų). Vertinimo balą sudaro:
i. užduoties atlikimo originalumas – iki 3 taškų;
ii. išradingas ir kūrybiškas priemonių panaudojimas – iki 3 taškų;
iii. užduoties atlikimo technika (kiekybė ir/ar kokybė) – iki 3 taškų;
iv. po 1 papildomą tašką kiekvienas komisijos narys skiria vienai labiausiai ture patikusiai
komandai.
Daugiausiai balų surinkusių komandų užduočių atlikimo vaizdo įrašai bus pasidalinami
socialinio tinklo „Facebook” puslapyje “FutbolasVisiems”, kiekvieno turo turnyro lentelė
įkeliama www.golas.lt svetainėje;
vi.
Pasibaigus paskutiniam turui iš 5 daugiausiai komisijos balų surinkusių komandų vaizdo įrašų
viešu savaitės trukmės balsavimu socialiniame tinkle „Facebook“ bus renkama komanda
nugalėtoja. Daugiausiai paspaudimų „patinka“ („like“) iki organizatorių nustatyto termino
surinkusi komanda bus skelbiama žaidynių nugalėtoja.
Asmens duomenų apsauga:
i.
Pedagogas, registruojantis komandą dalyvauti „Golas“ iššūkio 2020 žaidynėse, įsipareigoja
užtikrinti, kad visų dalyvaujančių moksleivių tėvai/globėjai duoda sutikimą filmuotis, filmuotą
medžiagą persiųsti žaidynių organizatoriams ir kad ši medžiaga gali būti naudojama žaidynių
„Golas” iššūkio 2020 viešinimo tikslais socialinių tinklų „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose,
svetainėse www.golas.lt, www.lff.lt ir kitose apie žaidynes informaciją skelbiančiose
žiniasklaidos priemonėse su tikslu populiarinti futbolą kaip aktyvaus laisvalaikio bei
sveikatingumo priemonę. (Žr. Priedas Nr. 1) Žaidėjų tėvai/globėjai turi teisę bet kada kreiptis į
organizatorių, kad šis nebenaudotų jų vaikų nuotraukų ir/ar vaizdo medžiagos.

Priedas nr. 1

SUTIKIMAS
dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo
_____________________ (data)

Šiuo aš ________________________________________________________________ perduodu
(tėvo/mamos ar globėjo (s) vardas ir pavardė)
Nepilnamečio sūnaus/dukros_______________________________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas)
asmens duomenis Lietuvos masinio futbolo asociacijai, į.k. 302420422, esančiai adresu Stadiono g. 2, Vilniuje
ir Lietuvos futbolo federacijai, į.k. 190729624, esančiai adresu Stadiono g. 2, Vilniuje ir sutinku, kad jis/ji
dalyvautų Lietuvos futbolo federacijos, į. k. 190729624, adresas Stadiono g. 2, Vilnius ir Lietuvos masinio futbolo
asociacijos, į.k. 302420422, adresas Stadiono g. 2, Vilnius, organizuojamose Lietuvos mokyklų žaidynėse ir
sutinku, kad:
 mano sūnaus/dukros asmens duomenys būtų perduoti Lietuvos Futbolo Federacijai;
 mano sūnus/dukra būtų registruojamas Lietuvos Futbolo Federacijos valdomoje futbolo žaidėjų
registracijos platformoje;
 mano dukros asmens duomenys, susiję su jo dalyvavimu Lietuvos mokyklų žaidynėse (pvz., vardas ir
pavardė, įvarčių statistika, priklausymas tam tikrai komandai ir pan.), būtų skelbiami Lietuvos futbolo
federacijos valdomose interneto svetainėse;
žaidynių metu mano sūnus/dukra gali būti filmuojama (-as) ir/ ar fotografuojama (-as) bei video medžiaga ir/ ar
fotografijos būtų viešai skelbiamos bei naudojamos Lietuvos futbolo federacijos:
 su futbolu susijusiose internetinėse svetainėse (facebook paskyrose, lietuvosfutbolas.lt, lff.lt ir kt.);
 su futbolu susijusiose skrajutėse, naujienlaiškiuose ir/ar bilietuose bei kituose Lietuvos futbolo
federacijos gaminamuose bei naudojamuose leidiniuose;
 bet kokioje kitoje su futbolo viešinimu susijusioje medžiagoje.
PRAŠOME X PAŽYMĖTI VISAS POZICIJAS, KURIOMS YRA DUODAMAS SUTIKIMAS.
*PASTABA. Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek nepilnamečių asmenų asmens duomenys, kurie yra
pateikiami šiame sutikime, bus kaupiami ir saugomi Lietuvos futbolo federacijos. Duomenų saugojimo bei
naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, davusius sutikimą, bei asmenis, dėl kurių buvo duotas sutikimas, taip
pat naudoti asmenų duomenis šiame sutikime nurodytais būdais. Šis sutikimas nebus viešinami ir/ ar kitaip
atskleidžiams tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.
Lietuvos futbolo federacija informuoja, kad bet kuris asmuo, pasirašęs šį sutikimą turi teisę vėliau jį atšaukti.
Pasirašydamas šią sutikimo formą suprantu, kad atvaizdo naudojimas bus neatlygintinis.

_______________________________
tėvo/mamos ar globėjo (s) vardas ir pavardė

_________________
parašas

