NOLIKUMS
telpu futbola turnīram jauniešiem
“Ropažu Rudens kauss 2018”
1.
Mērķis un uzdevums.
Ropažu Rudens Kausa mērķis ir popularizēt futbolu Ropažos un Vidzemes reģionā, veicnāt
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veicināt interesi par futbolu.
2.
Sacensību vadība.
Turnīru organizē Biedrība “Futbola klubs Valor”, Dāvids Čudars tālr. 26470416, sadarbībā
ar Ropažu novada pašvaldību.
3.
Sacensību vieta un laiks.
Turnīrs norisināsies Ropažu Sporta centrā, 28.oktobrī, no plkst. 9:00
4.
Dalībnieki.
4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš klubs (komanda), kurš apņemas ievērot šī
Nolikuma prasības
4.2. Sacensībās piedalās 2006.-2007.gadā dzimuši jaunieši
4.3. Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas kreklos, ar numuriem
4.4. Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, kājsargiem, pretējā gadījumā
spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists
4.5. Spēlētāju skaits vienā komandā – 10 + treneris
4.6. Spēlētājam jābūt LFF licencei vai personu apliecinošam dokumentam (vai kopijai)
vecuma atbilstības apliecināšanai.
5. Pieteikumi
5.2. Komandas vārdiskajā pieteikumā norādīt spēlētāja vārdu, uzvārdu, numuru. Treneris
ar parakstu apliecina atbildību par spēlētāju veselības atbilstību sacensību slodzēm.
5.3. Komandas sastāvā var iekļaut neierobežotu skaitu futbolistu, bet apbalvoti tiks 10
futbolistus un 1 treneris.
5.4. Iegūtie personas dati tiek izmantoti tikai sacensību dalībnieku atbilstības noteikšanai
Nolikuma prasībām.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība.
6.1. Sacensības notiek pēc pielāgotiem spēles noteikumiem futbolā telpās
6.2. Spēlētāju skaits laukumā 4+1
6.3. Maiņu skaits – neierobežots
6.4. Spēles laiks 1 X 15 min.
Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu
katrā spēlē
6.5. Futbola bumbu izmēri: 4-tā izmēra futzāla bumbām (bumbas atlēciena augstums no
divu metru atzīmes – 65 cm)
6.6. Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 5 spēles.
6.7. Sieniņas attālums pie tiešā un netiešā brīvsitiena, pie stūra izspēles – 5m. Sieniņas
attālums pie auta izspēles – 3m.

6.8. Atspēļu skaits vārtsargam netiek limitēts.
6.9. Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz spēles beigām.
Komanda divas minūtes spēlē mazākumā, bet spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā
spēle. Ja pretinieku komanda soda izciešanas laikā gūst vārtus, spēli komandas atsāk pilnos
sastāvos.
7. Vērtēšana.
7.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;
7.2 Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka:
1) pēc savstarpējās spēles rezultāta
3) vārtu attiecība visā kārtā
5) izpildīti 3(trīs) sešu metru soda sitieni
8. Spēļu organizēšana un tiesāšana.
8.1. Dalībnieku ierašanās sacensību vietā no plkst. 9.00.
8.2. Spēles laukumā tiesā organizatoru nozīmēts viens tiesnesis.
8.3. Sacensību laikā var tikt veikta spēļu fotografēšana - sacensību un biedrības mērķu
īstenošanai: iegūtie foto var tikt izvietoti pašvaldības un biedrības informatīvajos
izdevumos, mājās lapās un sociālajos tīklos.
9. Medicīniskā palīdzība un dalībnieku veselība.
9.1. Treneri atbildīgi par pieteikto komandas spēlētāju savlaicīgi veiktām veselības
pārbaudēm un par dalībnieku veselības atbilstību sacensību slodzēm, ko apliecina ar
parakstu pieteikumā.
9.2. Katram trenerim jābūt savai pirmās palīdzības medikamentiem nokomplektētai
medicīnas somai.
9.3. Sīku traumu gadījumos organizators nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību.
9.4. Nepieciešamības gadījumā organizators izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību,
pa tel.113.
10. Apbalvošana.
10.1 1. - 3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām (10+1
trenerim), pārējās komandas - ar veicināšanas balvām.
11. Finanses
11.1 Dalības maksa turnīrā – 35,00 EUR, veicot pārskaitījumu uz biedrības kontu, ar
norādi dalības maksa “Ropažu Rudens kauss 2018” līdz 22.10.2018.
11.2. Biedrības rekvizīti: BIEDRĪBA FUTBOLA KLUBS VALOR,
Reģ Nr. 50008268081
Ropažu nov. Zaķumuiža, Straumēni 2-27, LV-2133
A/S Swedbank, Kods HABALV22
Konts: LV24HABA0551044096464
12. Disciplinārie noteikumi treneriem un līdzjutējiem.
12.1. Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā.
12.2. Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas
vienā laukuma pusē (tas attiecas arī, ja komandai ir 2,3 utt. treneri).
12.3. Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas
gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri par novērotiem
pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas tiesnesim bez
brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu.

