APSTIPRINU
JIC “KVARTĀLS“ vadītāja
I. Zvaigzne-Sniķere
________________
2014. gada 07. oktobris
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENAI VELTĪTA
KAUSA IZCĪŅA FUTBOLĀ

NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi:
1.1. Popularizēt futbola spēli Līvānu novadā;
1.2. Piesaistīt iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam;
1.3. Atlasīt labākos kandidātus Līvānu pilsētas futbola komandai;
1.4. Noteikt rezultatīvāko spēlētāju.
2. Dalībnieki:
2.1. Sacensībās piedalās sporta klubi, domubiedru grupas vai citi interesenti.
2.2. Komandas sastāvā atļauts pieteikt 10 spēlētājus (komandas sastāvs var būt jaukts - vīrieši
+ sievietes).
2.3. Uz laukuma komandā vienlaicīgi drīkst atrasties 4+1 spēlētāji (4 laukuma spēlētāji +
vārtsargs)
2.4. Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas šortiem un krekliem ar numuriem. Spēlēt atļauts tikai
sporta nodarbībām paredzētos apavos.
3. Vadība:
3.1. Kausa izcīņu organizē Līvānu futbola klubs „Līvāni” sadarbībā ar JIC “KVARTĀLS”.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Gatis Lāčkājs (tālr. 26764178).
4. Laiks un vieta:
4.1. Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltītā kausa izcīņa futbolā notiks 2014. gada
16. novembrī, plkst. 10.00 Līvānu 2. vidusskolas sporta zālē, Rīgas ielā 113/117.
5. Pieteikšanās:
5.1.Komandām jāpiesakās, zvanot galvenajam tiesnesim Gatim Lāčkājam (tālr. 26764178)
līdz 2014.gada 12. novembrim. Komandas pieteikums (skatīt pielikumā Nr.1) jāiesniedz
pie reģistrācijas sacensību dienā.
6. Norises kārtība:
6.1. Spēles ilgums: 2x25 minūtes.
6.2. Spēles noritēs pēc apļa sistēmas. Par uzvaru tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu 1
punkts, bet par zaudējumu – 0 punkti. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu
skaits, augstāka vieta ir komandai, kurai:
a) lielāks punktu skaits savstarpējās spēlēs,
b) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs,
c) vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs,
d) labāko iegūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs,
e) vairāk gūto vārtu visās spēlēs.

7. Apbalvošana:
7.1. Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu, 1.- 3. vietu ieguvējas komandas tiek
apbalvotas ar medaļām (10 spēlētāji);
7.2. Ar speciālbalvu tiek apbalvots rezultatīvākais turnīra spēlētājs.
8. Tiesneši:
8.1.Tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis Gatis Lāčkājs.
8.2.Tiesnešu lēmumu nedrīkst apstrīdēt.
9. Speciālie noteikumi:
9.1.Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, uzvedību sacensību laikā un
sacensību iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.
9.2.Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā
organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
10. Finansiāli noteikumi.
10.1. Dalības maksa no komandas EUR 15,00.
10.2. Dalības maksa jāveic līdz sacensību sākumam.

Nolikumu sastādīja:
Gatis Lāčkājs, futbola kluba “Līvāni” vadītājs

Pielikums Nr.1

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENAI VELTĪTA
KAUSA IZCĪŅA FUTBOLĀ

komandas

________________________________
(komandas nosaukums)

PIETEIKUMS
NPK

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Paraksts par
veselības stāvokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komandas kapteinis: ________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

