Apstiprinu:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
A. Vaivods
2014. gada 30. jūnijs

2014. gada Līvānu novada DOMES kausa izcīņas minifutbolā
Reglaments
1.Mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot 2014. gada Līvānu novada DOMES kausa ieguvējus minifutbolā.
1.2. Iesaistīt aktīvās sporta nodarbībās iespējami vairāk iedzīvotāju.
1.3. Popularizēt futbolu.

2.Sacensību vadība.
2.1. Kausa izcīņu organizē Līvānu novada dome.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Gatis Lāčkājs mob. 26764718.

3.Sacensību vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiek no š.g. 19.07.plkst.10.00 Līvānu pilsētas stadionā. Uzvaras ielā 13.
3.2. Sacensību izloze notiek pēc pieteikumu saņemšanas .
3.3. Sacensību sistēmu nosaka tiesnešu kolēģija pēc pieteikumu saņemšanas.

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 6 un ne vairāk kā 12 spēlētāji.
5.2. Iepriekšējais komandas pieteikums jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim līdz 18. jūlija plkt.17.00.
5.3. Pieteikums ir jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim līdz komandas pirmās spēles sākumam.

6. Sacensību rīkošanas kārtība.
6.1. Sacensības (7*7 spēlētāji) notiek pēc pastāvošajiem mini futbola noteikumiem, kuru nianses tiks
precizētas komandu pārstāvju sanāksmē. Spēles ilgums 50 min. (2x25min)

7. Tiesneši.
7.1. Sacensības tiesā sacensību galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši.

8. Disciplinārie sodi.
8.1. Spēlētājs, kurš saņem sarkano kartīti sods – izlaiž nākošo spēli.
8.2. Noraidītā spēlētāja vietā cits spēlētājs var doties laukumā pēc piecām minūtēm

9. Apbalvošana.
9.1. Uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar kausu un balvu.
9.2. Ar speciālbalvu tiek apbalvots vērtīgākais spēlētājs
10. Finanšu nosacījumi
10.1. Dalībnieku ierašanās uz komandējošās organizācijas vai pašu sportistu rēķina.
10.2. Izdevumus, kas saistīti ar apbalvošanu, sacensību organizēšanu sedz Līvānu novada dome.
11.Speciālie noteikumi
11.1. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību izvēlētajai
fiziskajai slodzei.
11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Nolikumu sastādīja
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls" vadītājas vietniece

Mārīte Vilcāne

