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IŠLIEKAMASIS 
ČEMPIONATO 

POVEIKIS
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2021 m. Lietuvoje vyks didžiausias sporto renginys šalies istorijoje – 2021 m. 

FIFA Pasaulio salės futbolo čempionatas. Geriausios pasaulio nacionalinės 

salės futbolo rinktines priims trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.

Tokio renginio organizavimas turės reikšmingos įtakos Lietuvos salės 

futbolo augimui, čempionatą priimantiems miestams bei pačiai šaliai.

ĮŽANGA
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Numatomo čempionato poveikio planas padės nustatyti ir numatyti 2021 

m. FIFA salės futbolo pasaulio čempionato Lietuvoje poveikį šalies salės 

futbolui ir Lietuvos įvaizdžiui tarptautiniame sporte. Siekiama padaryti 

teigiamą poveikį Lietuvos salės futbolui, didinti sporto profesionalumą ir 

skatinti didesnį dalyvavimą.

TIKSLAS
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Šiuo metu Lietuvos salės futbolas yra pusiau profesionalus. 2019/2020 m. 

A lygoje iš viso dalyvavo dešimt komandų. Lietuvos futbolo federacija 

taip pat organizuoja LFF salės futbolo taurę, kurioje kiekvienais metais 

dalyvauja bent 14 salės futbolo komandų.

Kalbant apie vaikų dalyvavimą, įvairiose masinio futbolo salės futbolo 

varžybose 2019/2020 m. dalyvavo 210 mergaičių komandų (2 000 

mergaičių) ir 283 berniukų komandos (2 750 berniukų).

2019 m. „Kantar“ tyrimo duomenimis, apie šalyje rengiamą 2021 m. FIFA 

Pasaulio salės futbolo čempionatą žino trečdalis (30%) respondentų. 

Šis renginys į salės futbolą gali pritraukti naujų sirgalių, ypač todėl, 

kad Lietuva pirmą kartą rungtyniaus pasaulio salės futbolo arba FIFA 

organizuojamame čempionate.

DABARTINĖ 
PADĖTIS
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Numatomo čempionato poveikio plano tikslas – pristatyti čempionatą 

kaip didžiausią pasiekimą Lietuvos futbolo istorijoje ir unikalią lietuvių 

galimybę pasaulinės klasės salės futbolą pajusti tiesiogiai. Tokia galimybė 

gali pasitaikyti tik vieną kartą gyvenime.

VIZIJA
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Šiame plane pagrindinis dėmesys bus skiriamas dviem ramsčiams: 

PROFESIONALUMUI IR DALYVAVIMUI.

STRATEGINIAI 
RAMSČIAI
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PROFESIONALUMAS
Tikslai
1. Padidinti Lietuvos salės futbolo profesionalumą

2. Sudaryti galimybes didesniam komandų skaičiui turėti aukštesnio 

lygio treniruočių sąlygas

3. Iki 2025 m. pritraukti į Lietuvą dar vieną tarptautinį salės futbolo 

renginį

Rezultatai
1. Padidinti Lietuvos salės futbolo profesionalumą

Lietuvoje salės futbolas vis dar pusiau profesionalus ir žaidėjai ne tik 

žaidžia salės futbolą, bet ir turi papildomus darbus. FIFA pasaulio salės 

futbolo čempionatas galėtų padėti nacionalinės rinktinės žaidėjams įgyti 

tarptautinio matomumo ir galimai tapti gerai žinomais šalyje. Kiekvienais 

metais, siekdama padidinti nacionalinių čempionatų bei Lietuvos 
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nacionalinės rinktinės matomumą ir profesionalumą, LFF salės futbolui 

skiria vis daugiau lėšų. Lietuvos salės futbolui padeda ir FIFA „Forward“ 

programa: padedama sudaryti moterų ir merginų iki 19 metų nacionalines 

rinktines, Lietuvos nacionalinėms rinktinėms teikiama pagalba šaliai 

ruošiantis rengti Pasaulio salės futbolo čempionatą. Visas šis darbas po 

čempionato bus tęsiamas siekiant ir toliau vystyti salės futbolą Lietuvoje.

Klubai keičia savo darbą pagal jaunimo programas, o Vilniaus, Šiaulių ir 

Panevėžio klubai jau pradėjo planuoti savo jaunų salės futbolo žaidėjų 

ugdymo programas ir akademijas. 

2. Sudaryti galimybes didesniam komandų skaičiui turėti aukštesnio 

lygio treniruočių sąlygas

Prisidėdama prie 2021 m. FIFA pasaulio salės futbolo čempionato 

organizavimo, Lietuvos Vyriausybė skyrė finansavimą salės futbolui 

tinkamos infrastruktūros atnaujinimui. Pagal čempionato reikalavimus 

atnaujintos septynios treniruočių salės:
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1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto salėje Vilniuje atnaujinta 

grindų danga;

2. Vilniaus kolegijos salėje Vilnius (1 priedas) atnaujinta grindų danga, 

persirengimo patalpos ir koridoriai;

3. Palangos salėje Klaipėdos rajone pakeistas apšvietimas ir atnaujinta 

grindų danga;

4. „Neptūno“ salėje Klaipėdoje (2 priedas) atnaujinta grindų danga;

5. „Kaustos“ salėje Kaune (3 priedas) atnaujinta grindų danga ir 

įrengtos papildomos vietos;

6. Garliavos sporto ir kultūros salėje Kauno rajone įrengta ventiliacijos 

sistema;

7. Prienų sporto centro salėje Kauno pakeistas apšvietimas.

Geresnė infrastruktūra reiškia daugiau galimybių salės futbolo klubams 

žaisti aukšto lygio salėse. Tai taip pat bus papildomos treniruočių vietos 

moterų ir jaunimo iki 19 metų nacionalinėms rinktinėms.

Pagal šią Vyriausybės programą čempionatui buvo įsigyti ir Lietuvoje 
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liks trys grindų dangos rinkiniai. Dangos vėliau bus naudojamos visoms 

Lietuvos sporto šakoms, įskaitant salės futbolą, krepšinį, rankinį ir kitas 

sporto šakas.

3. Iki 2025 m. pritraukti į Lietuvą dar vieną tarptautinį salės futbolo 

renginį

Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose jau yra aukšto lygio 

infrastruktūra salės futbolui. Naujos grindų dangos, kurios buvo įsigytos 

Pasaulio salės futbolo čempionatui, bus naudojamos būsimiems salės 

futbolo renginiams, pavyzdžiui, UEFA Europos čempionato kvalifikacinėms 

varžyboms ir UEFA salės futbolo čempionų lygai.

Dėmesys, kuris salės futbolui bus skiriamas po Pasaulio salės futbolo 

čempionato, bus naudingas pritraukiant kitus didelius salės futbolo 

renginius. Be to, tokio didelio masto renginio organizavimo patirtį bus 

galima panaudoti būsimiems sporto renginiams Lietuvoje.

Šios pastangos padės mums pasiekti savo tikslo 2025 m. Lietuvoje rengti 

kitą tarptautinį salės futbolo renginį.
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DALYVAVIMAS

Tikslai
1. Padidinti salės futbolo čempionatuose dalyvaujančių merginų skaičių

2. Padidinti salės futbolo čempionatuose dalyvaujančių vaikinų skaičių

3. Sudaryti daugiau galimybių masinio futbolo komandoms dalyvauti 

salės futbole

Rezultatai
1. Padidinti salės futbolo čempionatuose dalyvaujančių merginų skaičių

Lietuvos masinio futbolo asociacija organizuoja mergaičių salės futbolo 

žaidynes „LadyGolas“. Šiose žaidynėse 2019/2020 m. sezone iš viso 

dalyvavo 210 merginų komandų ir žaidė 2 000 merginų.

Iki 2025 m. dalyvaujančių komandų skaičių norėtume padidinti iki 300, o 

dalyvaujančių merginų – iki 2 900. Tuo tikslu LFF futbolo mokyklose rengia 

projektą, kurį sudaro tokios priemonės kaip varžybos mokyklų lygmeniu, 

mokytojų rengimas ir glaudesnis mokyklų, LFF ir klubų dalyvavimas. Visos 

šios priemonės padės Lietuvoje vystant masinį futbolą ir ypač salės futbolą.
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2. Padidinti salės futbolo čempionatuose dalyvaujančių vaikinų skaičių

Lietuvos masinio futbolo asociacija berniukų salės futbolo žaidynes 

„MrGolas“. Šiose žaidynėse 2019/2020 m. sezone iš viso dalyvavo 283 

berniukų komandos ir žaidė 2 750 berniukų.

Iki 2025 m. dalyvaujančių komandų skaičių norėtume padidinti iki 350, o 

dalyvaujančių vaikinų – iki 3 400. Tuo tikslu LFF rengia futbolo mokyklose 

projektą, kurį sudaro tokios priemonės kaip varžybos mokyklų lygmeniu, 

mokytojų rengimas ir glaudesnis mokyklų, LFF ir klubų dalyvavimas. Visos 

šios priemonės padės Lietuvoje vystant masinį futbolą ir ypač salės futbolą.

Komandų ir dalyvių skaičiaus padidinimas leistų išplėsti salės futbolo 

projektų geografiją, pasiekti daugiau miestų ir rajonų. Didesnis 

dalyvaujančių komandų skaičius reikštų čempionato prailginimą 

nuo penkių iki septynių mėnesių. LFF kiekvienais metais vis daugiau 

investuoja į masinį futbolą. Tai padeda pasiekti daugiau suinteresuotųjų 

šalių, organizuoti renginius ir palaikyti ryšį tarp skirtingų organizacijų. 

LFF planuoja organizuoti specialius masinio futbolo kursus ir patrauklius 

renginius, o tai padės mums vystant salės futbolą Lietuvoje. 
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3. Sudaryti daugiau galimybių masinio futbolo komandoms dalyvauti 

salės futbole

2021 m. FIFA pasaulio salės futbolo čempionatas taip pat aprūpins įranga, 

kuri bus naudojama sudarant komandoms daugiau galimybių dalyvauti 

įvairiuose čempionatuose.

Pasaulio futbolo čempionate naudojama įranga bus toliau naudojama 

siekiant didinti dalyvavimą:

- Treniravimosi kūgiai – 350 vienetų bus perduoti įvairioms salės 

futbolo projektuose dalyvaujančioms mokykloms ir komandoms;

- Taktinės lentos – 48 vienetai bus perduoti nacionalinėms salės futbolo 

rinktinėms, A ir I lygos komandoms;

- Vartai su tinklais – 28 vienetų bus perduoti salės futbolo projektuose 

dalyvaujančioms mokykloms.



PRIEŠ                                                        PO

1 priedas
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2 priedas
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3 priedas
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