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Ground Regulations  (Hereinafter “Rules”)  
 

The mass event organiser is Lithuanian Football Association, with its seat in Stadiono st.2, Vilnius 

(hereinafter "Organiser"). 

 

1 Scope 

These Ground Regulations (hereinafter "Rules") together with the relevant local laws shall apply to 

all persons who enter the Arena premises used in connection with the ongoing mass event 

according to the law of Lithuania (hereinafter "Match"). Arena premises (hereinafter "Arena") 

shall include all venue areas, including all entrances and exits, as well as all other official areas and 

facilities that are accessible with a Match ticket or other admission document determined by the 

Organiser. 

 

2 Entrance 

2.1 Persons may only enter the Arena with a Match ticket acquired and used in compliance with 

the ticket sales regulations and the general ticketing terms and conditions for the use of tickets 

(hereinafter jointly referred to as "ticketing terms and conditions"), unless otherwise authorised to 

do so by Organiser. Match ticket acquired or used in breach of ticketing terms and conditions shall 

be void and any person seeking to use such Match ticket will be deemed a trespasser and will be 

refused entry or be evicted from the Arena, all without the right to claim a refund, and may be 

liable to further legal action. 

2.2 Persons with a working role during the tournament/mass event may only enter any 

permitted area in the Arena with a valid Accreditation device in compliance with the Accreditation 

Terms and Conditions. The accreditation device is not a match ticket and does not give any right to 

a spectator seat. The accreditation device is a key security tool used to identify accredited people 

properly on site and, therefore, must be worn visible at all times. 

2.3 Entrance to the Arena shall only be authorised upon presentation of a valid Match ticket 

per person (regardless of age) and, upon request, the Match ticket must be shown and handed 

over for inspection on entry and inside the Arena at the request of any steward, safety personnel 

and/or any other legally authorised persons representing the organizer of the Match. Failure to 

cooperate shall result in access to the Arena being denied or expulsion from the Arena, all without 

the right to claim a refund. 

2.4 Minors under the age of 12 shall only be authorised to enter the Arena with an 

accompanying adult. Minors between the age of 12 and 14 shall be authorised to enter the Arena, 
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provided they are accompanied by an adult until the ticket is checked. Minors over the age of 14 

are allowed to enter the arena without an accompanying adult. 

2.5 Driving and parking of vehicles inside the Arena and/or within the Arena perimeter shall 

only be permitted with the special authorisation of Organiser through the deliverance of a 

“Vehicle Access Pass” (VAP). 

2.6 The validity and usability of Match tickets shall be determined according to the ticketing 

terms and conditions. 

2.7 There is no re-admission to the Arena. 

2.8 Every person using a Match ticket has agreed and acknowledged in the general terms and 

conditions to have read, understood and accepted the present Ground Regulations. 

3 Personal controls 

3.1 Security or police shall be entitled to examine - including through the use of technical aids - 

whether persons represent a security risk, in particular whether they have consumed alcohol or 

drugs or are in possession of weapons or other prohibited items. Stewards or police shall be 

entitled to search any person's clothing and other items in their possession. 

3.2 Persons who make an unauthorised use of Match tickets, who do not follow the instructions 

of Organiser (or any official appointed by Organiser) or any steward or police officer at the Arena, 

or who represent a security risk or who are subject to a local, national or foreign Arena ban shall 

be denied access to the Arena or be ejected from the Arena, and shall immediately return their 

Match ticket to Organiser, all without refund. 

 

4 Conduct inside the Arena 

4.1 All persons entering the Arena shall: 

(a) conduct themselves in such a way that they do not harm, injure, endanger or unnecessarily 

obstruct or annoy others, nor cause damage to anything; 

(b) follow the instructions of Organiser (or any official appointed by Organiser) or any steward 

or police officer present at the Arena; 

(c) occupy the seat allocated to them as described on their Match ticket and use the 

appropriate access routes. 

(d) only be permitted to access such areas as indicated on their Match ticket. 

 
If any person becomes aware of any damage caused to any property or any accident of any kind 
such person should take immediate steps to inform Organiser (or any official appointed by 
Organiser) or any steward or police officer at the Arena. 
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4.2 Further exceptional demands may be made in order to prevent, reduce or eliminate danger 

to life, health or property. Instructions issued by stewards or police must be followed and failure to 

cooperate may result in expulsion from the Arena. 

5 Sound and image recordings and transmissions 

5.1 Any person entering the Arena unconditionally consents to being photographed, filmed or 

taped by FIFA, the Organiser and/or by any third parties appointed by any of them, which shall 

have the right to use, broadcast, publish and license, for commercial purposes or otherwise, 

without any requirement for payment of money or other form of consideration, in perpetuity, such 

person's voice, image, photograph and likeness by means of live or recorded video and/or audio 

display, broadcast, streaming, uploading, posting or other transmission or recording, photographs 

or any other current and/or future media technologies. 

5.2 Any person attending a Match shall not record, stream, upload, post or transmit any sound, 

moving or still image and/or description of the Arena or Match (as well as any result, data and/or 

statistics of the Match) other than for his/her exclusive, private and domestic use. It is strictly 

forbidden to disseminate such content over the Internet, radio, television, computer, mobile 

phone, data accessory or via any current or future media or platform, or to assist any other 

person(s) conducting such activities. 

6 Prohibited items and conduct 

6.1 The following items may not be brought into the Arena: 

 weapons, sharp objects of any kind  

 anything that could be used as a weapon or to cut, thrust or stab, or as a projectile, in 

particular long umbrellas and other unwieldy implements  

 bottles, cups, jugs or cans of any kind as well as other objects made from PET, glass or any 

other fragile, non-shatterproof or especially tough material or Tetra Pak packaging, hard 

cooler boxes  

 fireworks, flares, smoke powder, smoke canisters, smoke bombs or other pyrotechnics, 

 alcoholic beverages of any kind, narcotics or stimulants  

 racist, xenophobic cause, charity or ideological concern related materials, including but not 

limited to banners, signs, symbols and leaflets, objects or clothing, which could impair the 

enjoyment of the Event by other spectators, or detract from the sporting focus of the Event  

 flagpoles or banner poles, that do not meet permitted dimensions 
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 banners or flags. Smaller flags of the attending countries (Max 150cm x 200cm) and 

banners are permitted, provided that they are made from material which is deemed "of 

low flammability" and complies with national regulations and standards  

 any sort of animals, except those used for the purpose of assisting people with disabilities 

or impairments 

 any promotional or commercial, materials, including but not limited to banners, signs, 

symbols and leaflets, or any kind of promotional or commercial objects, material and 

clothing  

 gas spray cans, corrosive, flammable substances, dyes or receptacles containing substances 

which are harmful to health or are highly flammable. Standard pocket cigarette lighters 

are permitted  

 unwieldy objects such as ladders, stools, (folding) chairs, boxes, paperboard containers, 

large bags, rucksacks, suitcases and sports bags. "Unwieldy" is given to mean all objects 

which are larger than 25cmx25cmx25cm and which cannot be stowed under the seat in the 

venue 

 large quantities of paper and/or rolls of paper  

 mechanically and manually operated instruments which produce an excessive volume of 

noise such as megaphones, vuvuzelas, hooters or gas-powered horns 

 laser pointers  

 cameras (except for private use and then only with one set of replacement or rechargeable 

batteries), video cameras or other sound or video recording equipment  

 computers or other devices used for the purposes of transmitting or disseminating sound, 

pictures, descriptions or results of the events via the internet or other forms of media  

 food and drinks (unless required for medical reasons)  

 other objects which could compromise public safety and/or harm the reputation of the 

Event as assessed at the sole discretion of the Local Authorities  

 

The above list is not exhaustive. In case of any doubt with regards to any object being brought to 
the Arena, the relevant steward or official appointed by Organiser shall be responsible for defining 
which objects are prohibited or permitted. 

6.2 It is strictly forbidden to do any of the following inside the Arena, without limitation: 

(a) throw objects or liquids of any kind, particularly in the direction of another person or in the 

direction of the area around the pitch or the pitch itself; 

(b) start a fire, let off or launch fireworks, flares, or other pyrotechnics; 



 

 5 

(c) express or disseminate political, religious, racist, xenophobic, vulgar propaganda and 

pursuits or slogans and emblems; 

(d) act in a way which may be interpreted by others as provocative, threatening, discriminatory 

or offensive; 

(e) sell goods and tickets, distribute printed material and hold collections or carry out other 

promotional or commercial activities without prior written authorisation from Organiser (or any 

official appointed by Organiser); 

(f) enter the pitch or the area around the pitch; 

(g) climb on or over structures and installations not expressly intended for that use; 

(h) write or paint on or affix anything to structural elements, installations or pathways; 

(i) relieve oneself anywhere other than in the toilets, or litter the Arena by discarding objects 

such as rubbish, packaging, empty containers, etc; 

(j) stand on seats in the spectator areas; 

(k) any other conduct which is prohibited or is dangerous or threatening. 

(l)        smoking and use of electronic cigarettes is strictly prohibited in all areas of the Arena except 
in the designated areas. 

6.3 Unless otherwise authorised to do so by Organiser (or any official appointed by Organiser), 

it is strictly forbidden to do any of the following inside the Stadium, without limitation: 

(a) access areas (e.g. function rooms, VIP and media areas, etc.), which are closed to the public 

or for which access is unauthorised; 

(b) restrict or loiter in areas open to traffic, footpaths and roadways, entrances and exits to 

visitor areas and emergency exits; 

(c) any other conduct which is not authorized. 

6.4 Any breach of the Rules may result in the following penalties being imposed: 

(a) expulsion from the Arena and possible handing over to the police; 

(b) cancellation and invalidation of the Match ticket, without the right to claim a refund and 

banning of the offender from all next matches organised by Organiser; 

(c) provision of the relevant personal information to respective national football associations 

and/or the police so that appropriate measures can be taken, e.g. national stadium bans; 

(d) initiating by Organiser or any other authorised persons or entities of legal proceedings; 

(e) any other penalties or remedies in accordance with the ticketing terms and conditions and 

any applicable laws. 

Organiser reserves all other rights to pursue other legal remedies at its own discretion. 
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6.5 The Organiser reserves the right to change the date and time of the match in case of so-

called force majeure, especially when this is due to weather or other causes beyond the control of 

the Organiser. If the Organiser changes the date or time of a Match, the Match ticket will be valid 

for the re-scheduled Match. If a Match is relocated to another Arena, the Organiser may decide 

that the Match ticket will be valid for the relocated Match or to provide a refund. 

7 Liability 

7.1 Any person entering the Arena acknowledges that he/she does so at their own risk, and 

accepts all risks and dangers which he/she may face or endure while attending the Match and 

waives any claims against FIFA or the Organiser relating to any risks to the extent permitted by 

applicable law. The person acknowledges that he/she may be liable for damage or loss resulting 

from any of his/her acts or conduct at the Arena. 

8 Severability and amendments 

8.1 Should any provision of the Rules be declared void, ineffective or unenforceable by any 

competent court, the remainder of the Rules shall remain in effect as if such void, ineffective or 

unenforceable provision had not been contained. 

8.2 Organiser reserves the right to make reasonable amendments to the Rules from time to 

time, the latest and effective version of which shall be available on 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/futsalworldcup/lithuania2021/tickets and at the Arena. 

8.3 During the Match, these Rules shall take precedence over the internal rules of the Arena. 

9 Authentic text 

9.1 The Rules have been drafted in Lithuanian and translated into English. In the event of any 

discrepancy between the texts, the Lithuanian text shall prevail. 

10 Applicable law and jurisdiction 

The Rules shall be governed by and interpreted in accordance with the 2019 December 3 Law of 

the Republic of Lithuania No. XIII-2601 on the denunciation of the European Convention on 

Spectator Brutality at Sports Matches, and in particular on Football Matches, and on the 

Ratification of the Council of Europe Convention on Integrated Safety, Security and Services for 

Football Matches and Other Sporting Events, Law on Equal Opportunities of the Republic of 

Lithuania, Law on Sports of the Republic of Lithuania, Law on Protection of Person and Property of 

the Republic of Lithuania, Law on Control of Circulation of Civil Pyrotechnic Articles of the 

Republic of Lithuania. 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/futsalworldcup/lithuania2021/tickets
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10.1 All disputes arising from or related to the Rules shall be submitted to the competent court 

in Vilnius. 

11.       Any person entering the Arena must comply with the applicable national/local legislation 

according the COVID-19 regulations as well as all requirements of this document. 
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Arenos taisyklės  (toliau – Taisyklės) 
 

Šio masinio renginio organizatorius – Lietuvos futbolo federacija, kurios buveinės adresas – 

Stadiono g. 2, Vilnius (toliau – Organizatorius). 

 

11 Taikymo sritis 

Šios Arenos taisyklės (toliau – Taisyklės) bei atitinkami vietos įstatymai taikomi visiems asmenims, 

kurie įeina į Arenos teritoriją, naudojamą pagal Lietuvos įstatymus vykdomam masiniam renginiui 

(toliau – Rungtynės). Arenos teritorija (toliau – Arena) apima visas renginio vietos teritorijas, 

įskaitant visus įėjimus ir išėjimus, taip pat visas kitas oficialias vietas ir patalpas, į kurias galima 

patekti turint Rungtynių bilietą ar kitą Organizatoriaus nustatytą įėjimo dokumentą. 

 

12 Įėjimas 

12.1 Asmenys į Areną gali patekti tik turėdami Rungtynių bilietą, įsigytą ir naudojamą pagal 

bilietų pardavimo taisykles bei bendrąsias bilietų naudojimo sąlygas ir taisykles (toliau bendrai 

vadinama bilietų naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis), jei nėra duotas kitoks Organizatoriaus 

leidimas. Rungtynių bilietas, įgytas arba naudojamas pažeidžiant bilietų naudojimo sąlygas ir 

taisykles, yra negaliojantis ir bet kuris tokiu Rungtynių bilietu siekiantis pasinaudoti asmuo bus 

laikomas pažeidėju. Toks asmuo į Areną nebus įleidžiamas arba iš jos bus pašalintas be teisės 

reikalauti kompensacijos. Taip pat gali būti taikomos kitos teisinės priemonės. 

12.2 Asmenys, turnyre / masiniame renginyje vykdantys darbines pareigas, į Arenos teritoriją gali 

įeiti tik turėdami pagal Akreditavimo sąlygas ir taisykles išduotą galiojančią akreditacijos priemonę. 

Akreditacijos priemonė nėra rungtynių bilietas ir nesuteikia teisės į žiūrovo vietą. Akreditacijos 

priemonė – pagrindinė saugumo priemonė, naudojama akredituotiems asmenims tinkamai 

identifikuoti vietoje ir todėl ji turi būti visada matoma. 

12.3 Į Areną patekti leidžiama tik tada, kai kiekvienas asmuo (neatsižvelgiant į amžių) pateikia 

galiojantį Rungtynių bilietą. Tvarkos palaikymo darbuotojų, apsaugos darbuotojų ir (arba) kitų 

Rungtynių organizatorių teisėtai atstovaujančių asmenų prašymu Rungtynių bilietą taip pat 

privaloma parodyti ir patikrinimui pateikti įeinant į Areną bei jos viduje. Nevykdant šio 

reikalavimo, į Areną neįleidžiama arba iš jos pašalinama be teisės reikalauti lėšų grąžinimo. 

12.4 Nepilnamečiai iki 12 metų į Areną įleidžiami tik lydint pilnamečiui. Nepilnamečiai nuo 12 iki 

14 metų į Areną gali įeiti tuo atveju, jei tol, kol yra patikrinimas bilietas, juos lydi pilnametis. 

Vyresni nei 14 metų nepilnamečiai į Areną įleidžiami be suaugusiojo palydos. 
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12.5 Automobiliais Arenos viduje ir (arba) jos perimetro viduje galima važiuoti ir juos statyti tik 

turint Organizatoriaus išduotą specialų leidimą automobiliui (VAP). 

12.6 Rungtynių bilietų galiojimas ir tinkamumas nustatomas pagal bilietų naudojimo sąlygas ir 

taisykles. 

12.7 Pakartotinis įėjimas į Areną negalimas. 

12.8 Kiekvienas Rungtynių bilietu besinaudojantis asmuo pagal bendrąsias sąlygas sutinka ir 

patvirtina, kad su šiomis Arenos taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka. 

13 Asmens kontrolės priemonės 

13.1 Apsaugos darbuotojai ir policija turi teisę tikrinti (taip pat ir techninėmis priemonėmis), ar 

asmuo nekelia grėsmės saugumui, ypač, ar asmuo nėra apsvaigęs nuo alkoholio arba narkotikų, ar 

neturi ginklų arba kitų draudžiamų daiktų. Tvarką palaikantys darbuotojai arba policijos 

pareigūnai turi teisę apieškoti bet kurio asmens drabužius ir kitus turimus daiktus. 

13.2 Asmenys, kurie neteisėtai naudojasi Rungtynių bilietais, nevykdo Organizatoriaus (arba 

Organizatoriaus paskirto pareigūno ), tvarką palaikančio darbuotojo arba policijos pareigūno 

nurodymų Arenoje, kelia grėsmę saugumui, arba kuriems yra uždrausta patekti į vietines, 

nacionalines arba užsienio Arenas, į Areną yra neįleidžiami arba iš jos pašalinami ir Rungtynių 

bilietą nedelsdami turi grąžinti Organizatoriui be teisės į kompensaciją. 

 

14 Elgesys Arenoje 

14.1 Visi Arenos teritorijoje esantys asmenys: 

(e) privalo elgtis taip, kad nedarytų žalos, nesužeistų, nekeltų grėsmės kitiems, bereikalingai 

netrukdytų ir neerzintų kitų, nieko nesugadintų; 

(f) privalo laikytis Arenoje esančio Organizatoriaus (arba Organizatoriaus paskirto pareigūno) 

ar tvarką palaikančio darbuotojo arba policijos pareigūno nurodymų; 

(g) privalo užimti jiems skirtas Rungtynių biliete nurodytas vietas ir naudotis tinkamais 

praėjimais; 

(h) gali patekti tik į jų Rungtynių biliete nurodytas zonas. 

 
Jei asmuo sužino apie kokiam nors turtui padarytą žalą arba apie bet kokio pobūdžio nelaimingą 
atsitikimą, asmuo turėtų nedelsdamas informuoti Arenoje esantį Organizatorių (arba 
Organizatoriaus paskirtą pareigūną), tvarką palaikantį darbuotojų arba policijos pareigūną. 

14.2 Siekiant užkirsti kelią grėsmei, kuri kelia pavojų gyvybei, sveikatai ar turtui, šią grėsmę 

sumažinti arba panaikinti, gali būti duodami papildomi išimtiniai reikalavimai. Tvarką palaikančių 
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darbuotojų arba policijos pareigūnų nurodymus privaloma vykdyti, o jų nevykdant gali būti 

pašalinama iš Arenos. 

15 Garso ir vaizdo įrašai bei jų perdavimas  

15.1 Bet kuris į Areną įeinantis asmuo, nereikalaudamas jokios pinigų sumos ar kitos formos 

atlygio, visam laikui duoda besąlyginį sutikimą jį fotografuoti, filmuoti arba įrašyti FIFA, 

Organizatoriui ir (arba) kurio nors iš jų paskirtoms trečiosioms šalims, kurios turi teisę šio asmens 

balsą, vaizdą, nuotrauką ir atvaizdą naudoti, transliuoti, skelbti ir licencijuoti komerciniais ar kitais 

tikslais naudojant tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą, transliacijose, transliuojant duomenų srautu, 

įkeliant, skelbiant ar kitomis perdavimo arba įrašymo priemonėmis, nuotraukose ar naudojant bet 

kurias kitas esamas ir (arba) būsimas medijų technologijas. 

15.2 Rungtynėse esantis asmuo negali įrašinėti, transliuoti, įkelti arba perduoti jokio Arenos arba 

Rungtynių (taip pat ir Rungtynių rezultato, duomenų ir (arba) statistikos) garso ar vaizdo įrašo, 

nuotraukos ir (arba) apibūdinimo, išskyrus vien savo asmeniniam naudojimui ir namuose. Šį turinį 

griežtai draudžiama skleisti internetu, per radiją, televiziją, kompiuterį, mobiliuoju telefonu, 

duomenų laikmenomis, naudojantis esamomis ar būsimomis medijomis ar platformomis, arba 

padėti kitam (-iems) asmeniui (-ims) vykdyti tokią veiklą. 

16 Draudžiami daiktai ir elgesys 

16.1 Į Areną draudžiama įsinešti šiuos daiktus: 

 ginklus, bet kokios rūšies aštrius daiktus;  

 daiktus, kurie gali būti panaudoti kaip ginklas arba kuriais galima pjauti, smūgiuoti ar 

durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, ypač ilgus skėčius ir kitus sunkius 

reikmenis;  

 butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš 

plastmasės (PET), stiklo arba bet kurios kitos trapios, dužios medžiagos, arba iš metalo, 

„Tetra Pak“ pakuotes, kietas šaltdėžes;  

 fejerverkus, signalines raketas, dūmų užtaisus, dujų bombas ar kitokią pirotechniką. 

 bet kokios rūšies alkoholinius gėrimus, narkotikus ar stimuliuojančias medžiagas;  

 rasistines, ksenofobines, labdaros ar ideologines medžiagas, įskaitant (bet neapsiribojant) 

plakatus, ženklus, simbolius ir lankstinukus, objektus ar aprangą, kurie gali kliudyti kitiems 

žiūrovams džiaugtis Renginiu arba atitraukti dėmesį nuo Renginio sportinio aspekto;  

 vėliavų ar plakatų stiebus, kurie neatitinka leidžiamų dydžių; 
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 plakatus ar vėliavas. Mažesnės dalyvaujančiųjų šalių vėliavos (ne didesnės kaip 150 cm x 

200 cm) ir plakatai yra leidžiami, jei jie pagaminti iš mažai degia laikomos medžiagos ir 

atitinka nacionalines taisykles bei standartus;  

 visų rūšių gyvūnus, išskyrus padedančius žmonėms su negalia ar sutrikimais; 

 bet kokią reklaminę ar komercinę medžiagą, įskaitant (bet neapsiribojant) plakatus, 

ženklus, simbolius ir informacinius lapelius arba reklaminius ar komercinius objektus, 

medžiagas ir drabužius;  

 dujų purškalus, ėsdinančias, degiąsias medžiagas, dažiklius ar talpyklas su sveikatai 

kenkiančiomis arba greitai užsidegančiomis medžiagomis. Standartiniai kišeniniai 

žiebtuvėliai cigaretėms yra leidžiami; 

 didelių gabaritų objektus, kaip antai kopėčias, kėdes, (sulankstomas) kėdes, dėžes, kartono 

dėžes, didelių dydžių krepšius, kuprines, lagaminus ir sportinius krepšius. „Didelių 

gabaritų“ reiškia visus objektus, kurie yra didesni nei 25 cm x 25 cm x 25 cm ir renginio 

vietoje negali būti padėti po sėdimąja vieta; 

 didelį kiekį popieriaus ir (arba) popieriaus ritinius;  

 mechaniniu ir rankiniu būdu valdomus didelį garsą skleidžiančius prietaisus, pvz., 

megafonus, vuvuzelas, kauklius arba suslėgto oro trimitus; 

 lazerines rodykles;  

 fotoaparatus (išskyrus skirtus asmeniniam naudojimui ir tik su vienu keičiamųjų arba 

įkraunamųjų baterijų rinkiniu), vaizdo kameras arba kitus garso ar vaizdo įrašymo 

įrenginius;   

 kompiuterius ar kitus prietaisus, naudojamus įvykių garsui, vaizdui, aprašymui ar 

rezultatams perduoti arba skleisti internetu ar kitomis medijų formomis;  

 maistą ir gėrimus (išskyrus dėl medicininių priežasčių);  

 kitus vietos valdžios institucijų nuožiūra nustatytus objektus, kurie gali pakenkti viešajam 

saugumui ir (arba) Renginio geram vardui.  

 

Šis sąrašas nėra baigtinis. Iškilus abejonių dėl kurio nors į Areną įnešamo objekto, dėl draudžiamų 
arba leidžiamų objektų sprendžia atitinkamas tvarką palaikantis darbuotojas arba Organizatoriaus 
paskirtas pareigūnas. 

16.2 Arenoje griežtai draudžiama: 

(l) mėtyti daiktus ar skysčius, ypač į kitą asmenį ar į zoną aplink futbolo aikštę arba pačią 

aikštę; 

(m) deginti ugnį, leisti ar uždegti fejerverkus, raketas ar kitą pirotechniką; 



 

 12 

(n) reikšti ar skleisti politinę, religinę, rasistinę, ksenofobinę, nepadorią propagandą ir siekius, 

šūkius ir simbolius; 

(o) elgtis tokiu būdu, kuris aplinkinių gali būti suprastas kaip provokuojantis, grasinantis, 

diskriminacinis arba įžeidžiantis; 

(p) pardavinėti prekes ir bilietus, platinti spausdintą medžiagą, ką nors rinkti arba vykdyti 

kitokią reklaminę ar komercinę veiklą be išankstinio raštiško Organizatoriaus (arba Organizatoriaus 

paskirto pareigūno) leidimo; 

(q) eiti į aikštę ar zoną aplink aikštę; 

(r) lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių arba juos perlipti; 

(s) rašyti ar piešti arba ką nors tvirtinti ant struktūrinių elementų, įrenginių ar takų; 

(t) atlikinėti gamtinius reikalus kitur nei tualetuose ar šiukšlinti Arenoje mėtant šiukšles, 

pakuotes, tuščias talpas ir t.t.; 

(u) lipti ar stovėti ant kėdžių žiūrovų zonose; 

(v) atlikti bet kuriuos kitus draudžiamus, pavojingus arba grėsmę keliančius veiksmus; 

(l)        rūkymas ir elektroninių cigarečių naudojimas griežtai draudžiamas visose Arenos zonose, 
išskyrus tam skirtas vietas. 

16.3 Be Organizatoriaus (arba Organizatoriaus paskirto pareigūno) leidimo Arenoje griežtai 

draudžiama: 

(d) įeiti zonas (pvz., tarnybines patalpas, VIP ir žiniasklaidos zonas), kurios lankytojams yra 

uždarytos arba į kurias neleidžiama patekti; 

(e) trukdyti arba stoviniuoti eismui, praėjimui ir pravažiavimui, įėjimams ir išėjimams į lankytojų 

zonas bei evakuaciniam išėjimui skirtuose plotuose; 

(f) atlikti kitus neleistinus veiksmus. 

16.4 Už Taisyklių pažeidimus gali būti skiriamos šios nuobaudos: 

(f) pašalinimas iš Arenos ir galimas perdavimas policijai; 

(g) Rungtynių bilieto galiojimo panaikinimas be teisės reikalauti už jį kompensacijos bei 

uždraudimas pažeidėjui lankytis visose kitose Organizatoriaus rengiamose rungtynėse; 

(h) atitinkamų asmens duomenų pateikimas atitinkamoms nacionalinėms futbolo asociacijoms 

ir (arba) policijai, kad būtų galima imtis reikiamų priemonių, pvz., uždrausti lankytis Arenose; 

(i) Organizatoriaus arba bet kurių kitų įgaliotų asmenų ar subjektų inicijuojami teisiniai 

procesai; 

(j) bet kurios kitos bilietų naudojimo sąlygose ir taisyklėse bei taikomuose įstatymuose 

numatytos nuobaudos ar teisių gynimo priemonės. 

Organizatorius pasilieka visas kitas teises savo nuožiūra siekti kitų teisių gynimo priemonių. 
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16.5 Organizatorius pasilieka teisę pakeisti rungtynių data ir laiką nenugalimos jėgos aplinkybių 

atveju, ypač dėl oro ar kitų nuo Organizatoriaus valios nepriklausančių priežasčių. Organizatoriui 

pakeitus Rungtynių datą arba laiką, Rungtynių bilietas galioja pakeistu laiku rengiamose 

Rungtynėse. Rungtynes perkeliant į kitą Areną, Organizatorius gali nuspręsti, kad Rungtynių 

bilietas galios kitoje vietoje vykstančiose Rungtynėse arba kad bus grąžinti pinigai. 

17 Atsakomybė 

17.1 Bet kuris į Areną įeinantis asmuo patvirtina, kad tai daro savo rizika ir sutinka su visa rizika 

ir grėsme, kuri jam/jai gali kilti ar kurią gali patirti dalyvaudamas Rungtynėse, bei taikomų įstatymų 

leidžiama apimtimi atsisako visų su rizika susijusių pretenzijų FIFA arba Organizatoriui. Asmuo 

pripažįsta, kad jam/jai gali kilti atsakomybė dėl jo/jos veiksmais arba elgesiu Arenoje sukeltos žalos 

arba nuostolių. 

18 Atskiriamumas ir pakeitimai 

18.1 Kuriam nors kompetentingam teismui bet kurią šių Taisyklių nuostatą pripažinus 

negaliojančia, neveiksminga arba nevykdytina, likusi Taisyklių dalis lieka galioti tarsi tokios 

negaliojančios, neveiksmingos arba neįvykdomos nuostatos nebūtų buvę. 

18.2 Organizatorius pasilieka teisę atitinkamais atvejais pagrįstai keisti šias Taisykles, kurių 

naujausia ir galiojanti redakcija pateikta www.fifa.com/futsalworldcup/organisation/ticketing/ ir 

Arenoje. 

18.3 Rungtynių metu šios Taisyklės yra viršesnės už Arenos vidaus taisykles. 

19 Autentiškas tekstas 

19.1 Taisyklės parengtos lietuvių kalba ir išverstos į anglų kalbą. Jei šie tekstai nesutampa, 

vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba. 

20 Taikoma teisė ir jurisdikcija 

Šias Taisykles reglamentuoja ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 3 d. 

įstatymu Nr. XIII-2601 dėl Europos konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir 

ypač per futbolo rungtynes denonsavimo ir Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į 

saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius ratifikavimo, 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos 

Respublikos asmens ir turto saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių 

apyvartos kontrolės įstatymu. 

 

https://www.fifa.com/futsalworldcup/organisation/ticketing/
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20.1 Visi dėl šių Taisyklių kylantys ar su jomis susiję ginčai perduodami kompetentingam Vilniaus 

teismui. 

11.       Visi į Areną įeinantys asmenys turi laikytis taikomų nacionalinių / vietos teisės aktų dėl 

COVID-19 taisyklių bei šio dokumento reikalavimų. 

 

 

 


