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„Garkalnes novada kausa izcīņa futbolā 6v6 (5+1)”
Garkalnes novada atklātais minifutbola turnīrs

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. noskaidrot labāko novada minifutbola komandu;
1.2. popularizēt futbolu Garkalnes novada iedzīvotāju vidū;
1.3. veicināt aktīvu atpūtu un veselīgu dzīvesveidu novadā.
2. Vieta un laiks:
2.1. sacensības notiek 2011.gada 10. septembrī, no plkst. 10:00- 18:00, Upesciema futbola
stadionā.
2.2. spēļu grafiks tiek sastādīts sacensību dienā pēc komandu pieteikuma saņemšanas.
2.3. spēļu grafiks tiek publicēts Garkalnes novada pašvaldības mājas lapā www.garkalne.lv
3. Vadība – sacensības organizē Garkalnes novada dome. Galvenais tiesnesis Alvis Zīriņš.
Galvenā sekretārs Edgars Ikstens.
4. Sacensību kārtība:
4.1. sacensības notiek pēc FIFA oficiālajiem futbola noteikumiem;
4.2. sacensību sistēma tiek noteikta pēc pieteikušo komandu skaita.
4.3. spēles laiks tiks noteikts pēc pieteikušo komandu skaita.
4.4. finālspēles ilgums 2 x 15 minūtes.
4.5.Garkalnes novada dome nodrošina laukuma tiesnešus un sekretariātu.
5. Vērtēšana:
5.1. par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par neierašanos uz spēli
0 punktus;
5.2. ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas attiecīgi nosaka:
5.2.1. pēc savstarpējo spēļu rezultāta,
5.2.2. pēc iegūto un zaudēto vārtu starpības,
5.2.3. pēc iegūto un zaudēto grozu starpības visās spēlēs.
5.2.4 pēc fair play punktiem
5.2.5 ja visi iepriekš minēti nosacījumi vienādi, komandas izpilda 7 m soda sitienu
sēriju uzvarētāja noteikšanai.
6. Dalībnieki:
6.1. sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Jaunākiem
dalībniekiem nepieciešama rakstiska vecāku atļauja un ārsta izziņa par veselības stāvokļa
atbilstību futbola sacensībām;
6.2. komandas tiek veidotas, apvienojoties sportistiem pēc darbavietu, ģeogrāfiskā
stāvokļa, interešu grupu, izlases vai tamlīdzīga principa, bez ierobežojuma;
6.3. komandai sacensībās atļauts piedalīties tikai līdzīgas krāsas sporta kreklos ar
numuriem;
6.4. komandā drīkst pieteikt ne mazāk, kā 6 un ne vairāk kā 8 spēlētājus. Papildus
pieteikumi netiks pieņemti, t.i. sacensībās drīkstēs piedalīties tikai tie spēlētāji, kas minēti
sākotnējā pieteikumā. Vienā spēlē drīkst būt pieteikti ne vairāk kā 8 spēlētāji katrā
komandā.
7. Pieteikumi:

7.1. katra komanda iesniedz pieteikumu, kurā minēts komandas nosaukums, komandas
pārstāvja vārds, uzvārds, dalībnieku vārdi un uzvārdi, dzimšanas gadi un paraksti par to, ka
viņi atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām vai ārsta vīza. Pieteikuma
paraugs pielikumā.
7.2. komanda jāpiesaka līdz 2011.gada 30.aprīļa plkst. 24:00. Pieteikumi jāsūta uz e-pastu
edgars.ikstens@garkalne.lv, pilni rakstiskie pieteikumi jāiesniedz līdz pirmās spēles
sākumam, pretējā gadījumā komanda netiek pielaista sacensībām.
8. Sodi:
8.1. par sarkano kartiņu vainīgajam spēlētājam 1 spēles diskvalifikācija;
8.2 par otru dzelteno kartiņu turnīra laikā spēlētājam 1 spēles diskvalifikācij
8.3. par neierašanos uz spēli komandai brīdinājums. Par atkārtotu neierašanos komandu
diskvalificē;
8.4. par nepieteiktu spēlētāju iesaistīšanu spēlē, attiecīgajai komandai piešķir zaudējumu 0:20;
8.5. par tiesnešu fizisku aizskaršanu vai tā mēģinājumu vainīgo spēlētāju diskvalificē līdz
kausa izcīņas, beigām, un komandai piešķir zaudējumu spēlē 0:3, un komanda saņem
brīdinājumu.
8.6. Par atkārtotu komandas brīdinājumu, komanda tiek izslēgta no turnīra.
9. Disciplinārā komisija:
9.1.Disciplinārās komisijas sastāvā ietilpst:
9.1.1. „Garklanes novada pavasara kausa minifutbolā 2011” galvenais tiesnesis,
9.1.2. „Garklanes novada pavasara kausa minifutbolā 2011” galvenis sekretārs
9.1.3. Garkalnes novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas
vadītājs.
9.2. Izskatot protestu klāt pieaicina ieinteresētās puses;
9.3. Disciplinārās komisijas uzdevums ir izskatīt konfliktus, kuri radušies „Garklanes
novada pavasara kausa minifutbolā 2011” laikā sakarā ar nesportisku, nekorektu un
nedisciplinētu spēlētāja, trenera vai cita komandas pārstāvja rīcību attiecībā pret kādu citu
spēlētāju, tiesnesi, treneri, skatītājiem u.t.t.;
10. Konfliktu izskatīšanas kārtība
Visi protesti, kuri radušies spēļu laikā sakarā ar tiesāšanu, vai kādām citām
konfliktsituācijām, vai arī ārpus spēles, jāiesniedz galvenajam tiesnesim 20 minūšu laikā,
,(spēles protokolā jābūt komandas pārstāvja parakstam par protesta iesniegšanu, pretējā
gadījumā protests netiek izskatīts).
12. Apbalvošana:
12.1. pirmo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, to dalībnieki – ar medaļām un
balvām;
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