APSTIPRINU:
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i.
________________________E. Pastare
2018. gada 30. oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS 100. PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTA
KAUSA IZCĪŅA FUTBOLĀ
NOLIKUMS
1.Mērķi un uzdevumi:
1.1. Popularizēt futbola spēli Līvānu pilsētā;
1.2. Piesaistīt iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam;
1.3. Atlasīt labākos kandidātus Līvānus pilsētas futbola komandai;
1.4. Noteikt vērtīgākos un rezultatīvākos spēlētājus.
2.Dalībnieki:
2.1. Sacensībās piedalās sporta klubi, domubiedru grupas vai citi spēlēt gribētāji.
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 Līvānu novada
Multifunkcionālo jaunatnes inciatīvu centru (JIC) “Kvartāls”.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Bulmeisters (tālr. 26307076).
4. Laiks un vieta:
4.1. Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā kausa izcīņa futbolā notiks 2018. gada
18. novembrī plkst. 10.00 Līvānu 2. vidusskolas sporta zālē, Rīgas ielā 113/117.
5. Pieteikumi:
5.1. Komandu pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 16. novembrim Jānim Bulmeisteram, zvanot uz
tālruņa nr. 26307076. Rakstisks pieteikums jāiesniedz sacensību dienā līdz sacensību sākumam (skatīt
pielikumu Nr. 1).
6. Norises kārtība:
6.1. Spēles ilgums 1x20 minūtes.
6.2. Spēles noritēs pēc apļa sistēmas. Par uzvaru tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, bet
par zaudējumu – 0. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāka vieta ir
komandai, kurai:
 lielāks punktu skaits savstarpējās spēlēs,
 labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs,
 vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs,
 labāko iegūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs,
 vairāk gūto vārtu visās spēlēs.
6.3. Ja čempionātā piedalās vairāk par 5 komandām, tad komandas tiek dalītas 2 grupās. A un B grupa
nospēlē savā starpā spēles un noskaidro 2 komandas, kuras spēlēs pusfinālā no katras grupas. A1B2 un B1-A2. Pēc tam spēlē A1-B2 zaudētājs ar B1-A2 zaudētāju par 3. vietu un A1-B2
uzvarētājs ar B1-A2 uzvarētāju – par 1. vietu, kā arī spēle starp B3-A3 par 5.-6. vietu.
6.4. Ja pamatlaiks playoff kārtā beidzas ar neizšķirtu, seko pēcspēļu sitieni. No katras komandas 3
spēlētāji. Neizšķirta rezultāta gadījumā pēcspēles sitieni turpinās līdz pirmajai kļūdai. Sitējs
atkārtoti var sist pēc trešās sitienu sērijas.
6.5. Sodu limits – 5. Pēc piektā soda tiek sists soda sitiens no noteiktās atzīmes.
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. Kā arī tiek noteikta simboliskā
izlase – Labākais turnīra vārtsargs, Simboliskais turnīra četrinieks.

8. Tiesneši:
8.1. Tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis Jānis Bulmeisters.
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. Organizatori traumas gadījumā nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību uz vietas, kā arī ātrās
medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
9.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
10. Finansiāli noteikumi:
10.1. Dalības maksa 25,00 EUR.
10.2. Dalības maksu jāsamaksā līdz sacensību sākumam.

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītājas vietniece

M. Vilcāne

LATVIJAS REPUBLIKAS 100. PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTA
KAUSA IZCĪŅA FUTBOLĀ

komandas ________________________________

PIETEIKUMS

Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vārds, Uzvārds

Paraksts par veselības
stāvokli

Komandas kapteinis: ______________________________________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)

