APSTIPRINU:
Līvanu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i.
________________________ E. Pastare
2017. gada 31. oktobrī

LĪVĀNU NOVADA ČEMPIONĀTS TELPU 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 12 spēlētājus (komandas sastāvs var būt jaukts, vīrieši +
sievietes). Lai piedalītos pusfinālos, spēlētājam regulārajā čempionātā ir jāaizvada vismaz viena spēle.
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, kājsargiem. Spēlēt atļauts
tikai sporta nodarbībām paredzētos apavos.
3. Vadība:
3.1. Līvānu novada čempionātu telpu futbolā organizē Līvānu futbola klubs „Līvāni” sadarbībā ar
Līvānu novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru (JIC) “Kvartāls”.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Bulmeisters (tālr. 26307076).
4. Laiks un vieta:
4.1. Līvānu novada čempionāta telpu futbolā pirmais posms notiks 2017. gada 19. novembrī plkst.
12.00 Līvānu 2. vidusskolas sporta zālē, Rīgas ielā 113/117. 2. posms – 9. decembrī, 3. posms –
2018. gada 27. janvārī, 4. posms –10. februārī, 5. posms – 17. martā. Datumi var mainīties
atkarībā no pieteikto komandu iespējām ierasties šajos laikos.
5. Pieteikumi:
5.1. Komandu pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 15. novembrim, zvanot Jānim Bulmeisteram pa
uz tālruņa nr. 26307076, rakstisks pieteikums jāiesniedz sacensību dienā līdz sacensību sākumam
(skatīt pielikumā Nr. 1).
6. Norises kārtība:
6.1. Spēles ilgums 2x20 minūtes(var mainīties atkarībā no komandu skaita);
6.2. Spēles noritēs pēc posmu sistēmas. Būs 5 posmi (novembris, decembris, janvāris, februāris, martā
pusfināli un fināli). Par uzvaru komandai 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. Pēc 4 posmiem, kur komandas ir aizvadījušas 2 savstarpējās spēles, noskaidro labākās, kuras spēlē
pusfinālu un finālus. Kā arī tiek izspēlētas savstarpējās vietas par 5. un 6. vietu. Pusfinālu pāru
izloze: 1. vietas ieguvējs pret 4. vietas ieguvēju un 2. vietas ieguvējs pret 3. vietas ieguvēju.
7. Apbalvošana:
7.1. Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu noslēguma posmā, 1.-3. vietu ieguvušās komandas tiek
apbalvotas ar medaļām (12 spēlētāji).
7.2. Ar speciālbalvu tiek apbalvots rezultatīvākais turnīra spēlētājs pēc vārtiem un piespēlēm,
rezultatīvākais pēc gūtajiem vārtiem, rezultatīvākais pēc piespēlēm, turnīra vērtīgākais spēlētājs,
labākais vārtsargs, labākais aizsargs (2 spēlētāji), labākais uzbrucējs (2 spēlētāji). Kā arī pārējo
vietu ieguvējiem ir speciālbalvas.

8. Tiesneši:
8.1.Tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis Jānis Bulmeisters.
8.2. Tiesnešu lēmumu nedrīkst apstrīdēt.
8.3. Par negodīgas spēles principiem, cieņu aizskarošiem lamu vārdiem, kaušanos spēles laikā
komanda nekavējoties tiek diskvalificēta no turpmākās dalības turnīrā un tiek piemērota soda
nauda 50 EUR apmērā. Par katru tiešu sarkano kartiņu (neattiecas uz pēdējās cerības sodu), par
spēlētāja speciālu traumēšanu tiek piespriesta 25 EUR soda nauda.
8.4. Pēc katras trešās dzeltenās kartiņas vai sarkanās kartiņas jāizlaiž viena spēle. Pusfinālos un finālos
dzeltenās kartiņas dzēšas, bet sarkanās kartiņas gadījumā nākamā spēle jebkurā gadījumā ir
jāizlaiž.
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. Finansiālie noteikumi:
10.1. Dalības maksa par katru posmu ir 15 EUR no komandas (kopā 75 EUR par visu čempionātu).
10.2. Dalības maksājums par katru posmu jāveic līdz sacensību sākumam.
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītājas vietniece
M. Vilcāne

Pielikums Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENAI VELTĪTA KAUSA
IZCĪŅA FUTBOLĀ

komandas ________________________________

PIETEIKUMS

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Paraksts par veselības
stāvokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Komandas kapteinis: ______________________________________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)

