APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja p.i.
__________________E. Pastare
2016. gada 09. martā
2016. gada Līvānu novada futbola čempionāta
Reglaments
1.Mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot 2016. gada Līvānu novada telpu futbola čempionāta uzvarētājus.
1.2. Iesaistīt aktīvās sporta nodarbībās iespējami vairāk iedzīvotāju.
1.3. Popularizēt futbolu.
2.Sacensību vadība.
2.1. Čempionātu organizē Līvānu novada dome.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Gatis Lāčkājs 26764718, sekretāre M. Vilcāne mob.29537229.
3.Sacensību vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiek no š.g. 09.04.2016. līdz 23.04.2016. JIC “Kvartāls” stadionā.
3.2. Precīzs sacensību kalendārs tiks izstrādāts un apstiprināts komandu pārstāvju sanāksmē pēc
pieteikumu saņemšanas un izlozes.
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās Līvānu novada iestāžu, uzņēmumu vai domubiedru komandas.
4.2. Sacensību laikā pārejas no vienas komandas uz otru nav atļautas.
5. Pieteikumi.
5.1. Komandas pieteikumā jāieraksta ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 10 spēlētāji.
5.2. Pieteikums ir jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim līdz komandas pirmās spēles
sākumam.
6. Sacensību rīkošanas kārtība.
6.1. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem futbola noteikumiem, kuru nianses tiks precizētas
komandu pārstāvju sanāksmē. Spēles ilgums 50 min. (2x25min)
6.2. Turnīra izspēles kārtība tiks noteikta komandu pārstāvju sanāksmē, vadoties no komandu
skaita un dalībnieku vēlmēm.
6.3. Turnīru spēlē ar futbola piektā izmēra bumbu atbilstoši FIFA noteikumiem.
7. Tiesneši.
7.1. Sacensības tiesā sacensību galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši.
7.2. Tiesnešus turnīram apstiprina pārstāvju sanāksmē.
8. Uzvarētāju noteikšana.
8.1. Uzvarētājus nosaka pēc pastāvošajiem futbola noteikumiem, par uzvaru 3.p., par neizšķirtu1.p., par zaudējumu- 0.p.
8.2. Neierašanās gadījuma ieskaita zaudējumu ar 0:10 un atņem 1.p. Atkārtotas neierašanās
gadījuma komandu no turnīrā izslēdz, rezultātus anulē.
8.3. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāko vietu ieņem tā komanda kurai:
a)labāki rezultāti savstarpējā spēlēs;
b) vairāk uzvaru;
c) labāka vārtu attiecība;
d) vairāk gūto vārtu;
e) mazāk dzelteno (1.p.), sarkano (5.p.) kartiņu.
9. Disciplinārie sodi.
9.1. Spēlētājs, kurš saņem sarkano kartīti vai dzelteno kartīti trešo reizi, sods EUR 14.00 – izlaiž
nākošo spēli, saņemot katru nākošo dzelteno vai sarkano kartīti sods EUR 14.00 un izlaista spēle.

9.2. Smagu pārkāpumu (huligānisma) gadījumos, sods EUR 28.00, spēlētājs tiek izslēgts no
sacensībām.
9.3. Soda nauda jāsamaksā līdz nākošās spēles sākumam, pretējā gadījumā komandai nav atļauts
turpināt spēlēt.
10. Apbalvošana.
10.1. 1.-3. vietu ieguvēju komandas tiek apbalvota ar kausu, komandas spēlētāji ar medaļām (10
cilvēki)
10.2. Ar speciālbalvu tiek apbalvots turnīra vērtīgākais spēlētājs un rezultatīvākais spēlētājs.
11. Speciālie noteikumi.
11.1. katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
12. Finansiāli noteikumi.
12.1. Dalības maksa EUR 20.00.
12.2. Dalības maksa jāveic līdz čempionāta sākumam.
12.3. Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, dalības maksa netiek atmaksāta.
Nolikumu sagatavoja:
JIC “Kvartāls” vadītājas vietniece ______________________ M. Vilcāne

