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• Likus 24 val. iki rungtynių pradžios svečių komanda ir A lyga privalo atsiųsti dalyvių sąrašus su 

kiekvieno asmens funkcijomis rungtynėse namų komandos atsakingam asmeniui (nuo birželio 17 d. 

– sąrašai neprivalomi); 

• Likus 8 val. iki rungtynių pradžios namų komanda privalo atsiųsti press@alyga.lt rungtynių 

bendrą dalyvių sąrašą (nuo birželio 17 d. – sąrašai neprivalomi); 

• Svečių komandai suteikiama galimybė užpildyti 5% nuo leistino žiūrovų skaičiaus (t. y. 15 žmonių 

iš galimų 300), nuo birželio 17 d. – 35 iš 700 galimų, nuo liepos 1 d. – 50 iš 1000 galimų; 

• Klubams suteiktos 8 A lygos abonementų kortelės galios iš anksto pateikiant namų komandai 

norinčių patekti į kitų komandų rungtynes sąrašą;  

• Išankstinė žiniasklaidos atstovų registracija būtina, kreipiantis į namų komandos atstovą, 

laikantis jų vidaus taisyklių organizuojant darbą su žiniasklaida. Registruojantis reikia nurodyti, ar 

bus reikalinga elektra ir darbo stalas. Galutinį sprendimą dėl žiniasklaidos atstovų kiekio 

rungtynėse ir jų susodinimo (remiantis kiekvieno stadiono infrastruktūra bei laikantis saugumo 

reikalavimų) priima bei už procesą atsako namų komanda; 

• Dalyvių sąrašas negali viršyti 141 asmenų (nuo birželio 17 d. – sąrašai neprivalomi). Kitų komandų 

trenerių patekimas į rungtynes derinamas su namų komanda; 

• Tribūnose leidžiama būti šiems žmonėms: LFTA atstovai, apsauga, policija, žiniasklaidos atstovai, 

foto ir video personalas (komentatoriai, operatoriai, asistentai), rungtynėms neregistruoti 

komandų žaidėjai, žiūrovai (laikantis Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų ir neviršijant 

bendro leistino renginio dalyvių skaičiaus); 

• Organizatoriai (namų komanda) turi užtikrinti 1 metro atstumą tarp žiūrovų, prašant sėstis į kas 

antrą kėdę šachmatine tvarka, išsskyrus šeimos narius; 

• Komandos ir oficialūs asmenys (teisėjai, inspektorius, delegatas) atvyksta 90 min. iki rungtynių 

pradžios. Namų komanda atvyksta individualiomis transporto priemonėmis arba autobusu, svečių 

komanda atvyksta autobusu; 

• Namų komanda turi paruošti termometrą matuoti visų rungtynių dalyvių temperatūrai ir 

užtikrinti reikiamą dezinfekavimo skysčio kiekį (patartina turėti komandų ir teisėjų rūbinėse); 

• Rekomenduojama rūbines dezinfekuoti prieš komandoms ir oficialiems asmenims atvykstant į 

rungtynes; 

• Rekomenduojama naudoti visas laisvas patalpas stadione, kad padidinti atstumus tarp rungtynių 

dalyvių; 

• Aprangų patikra atliekama 60 min. iki rungtynių pradžios su vienu iš teisėjų; 
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• Kamuolius leidžiama padavinėti 4-6 vaikams, rekomenduojama nuo 16 m. amžiaus; 

• Visiems rungtynių dalyviams (žaidėjams, personalui, oficialiems asmenims ir kt.) stadiono 

uždarose erdvėse kaukes dėvėti privaloma, atvirose erdvėse – rekomenduojama;  

• Rungtynių žiūrovams atvirose erdvėse kaukes dėvėti rekomenduojama; 

• Žaidėjams išėjus iš rūbinės rekomenduojama per kuo trumpesnį laiką palikti kitas stadiono 

patalpas;  

• Bet kokias ceremonijas, įprastai vykdomas prieš rungtynes, rekomenduojama sutrumpinti arba 

išvis nevykdyti (foto, rankų paspaudimai ir t. t.). Penktojo turo rungtynėse siūloma prieš pradedant 

rungtynes tylos minute pagerbti nukentėjusius ir mirusius nuo COVID-19; 

• Be žaidėjų ant atsarginių suoliukų gali būti tik komandos techninis personalas; 

• Kiekvienas žaidėjas privalo turėti savo atskirą buteliuką su vandeniu; 

• Interviu mix-zonoje draudžiami, spaudos konferencija leidžiama tik nuotoliniu būdu – vaizdo 

skambučiais.  Galima momentinio interviu pozicija atviroje erdvėje. Lyjant, momentiniai interviu 

gali būti vykdomi po stogu, bet taip pat atviroje erdvėje. Rekomenduojama atnaujinti spaudos 

konferencijas uždarose erdvėse nuo penktojo turo.  

 


