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Telpu futbola turnīra
„Ropažu Pavasaris 2018”
NOLIKUMS
1.
Mērķis un uzdevums.
Veicināt sportisku dzīvesveidu un telpu futbola popularitātes celšanu novada sabiedrībā.
Celt novada futbolistu spēles līmeni, gūt spēļu pieredzi. Veicināt futbola komandu,
spēlētāju savstarpēju komunikāciju un sadarbību. Atjaunot un turpināt futbola turnīru
tradīcijas novadā. Rezumēt telpu futbola sezonas noslēgumu. Noskaidrot turnīra „Ropažu
Pavasaris 2018” turnīra labāko komandu labāko turnīra uzbrucēju, aizsargu.

2.

Vieta un laiks

Turnīrs norisināsies Ropažu Sporta centrā Sporta iela 2 –k1, Ropaži, svētdien, 2018. gada
29. aprīlī no plkst.10.30 līdz 17.45., saskaņā ar spēļu kalendāru. Komandu ierašanās no
9.30.

3.

Dalībnieki

Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš/a spēlētājs a, kurš spēlētāja pieteikšanas brīdī ir vismaz
16 (sešpadsmit) gadus vecs un, kura veselība atbilst sacensību slodzēm. Par atbildību
par personīgās veselības atbilstību sacensību slodzēm turnīra dalībnieki parakstās
komandas pieteikumā. Nepilngadīgajiem spēlētājiem nepieciešama rakstiska vecāku vai
aizbildņu atļauja un apliecinājums par atbildību par nepilngadīgā veselības atbilstību un
uzvedību (skat. paraugu pielikumā).

4.

Turnīra vadība un organizatori

Sacensības rīko Ropažu Sporta centrs sadarbībā ar biedrību FK „Reinards-Ropaži” Reg.
Nr.40008262636 un tās pārstāvjiem. Turnīra atbildīgie spēļu organizatori: Ilvars
Rutkovskis, tel. 28232068, (e-pasts-ilvars.rutkovskis@gmail.com) un Vitālijs Vatrala, tel.
26417350, (e–pasts vitjavancans@inbox.lv). Turnīra spēļu galvenais tiesnesis Latvijas
Futbola federācijas (LFF) licencēts tiesnesis M.Busels.

5.

Izloze un sacensību kārtība

Turnīrā piedalās 8 (astoņas) komandas. Spēles notiek 2 apakšgrupās. Izlozi veic
organizatori, informējot komandas par detalizētu spēļu kalendāru ne vēlāk kā divas dienas
pirms turnīra norises dienas. Spēles notiek saskaņā ar FIFA apstiprinātajiem telpu futbola
noteikumiem, spēles laiks 1x15 minūtes. spēlēs laiks spēlēs par 5. - 6. un 7. - 8. vietu
1x10 minūtes. Pēc komandas piektā pārkāpuma tiek izpildīts 10 metru sitiens līdz spēles
beigām.
Abu grupu 1. – 2. vietu ieguvējas komandas tiekas pusfinālā (“krusts”), 3. vietas ieguvējas
grupās spēlē par 5.-6. vietu; 4.vietas ieguvējas spēlē par 7.-8. vietu.
Neizšķirta gadījumā: 1) pēc pamatlaika katra komanda izpilda pa trim 6m sitieniem. 2)
sitienu sērija tiek turpināta līdz uzvarētāja noteikšanai

6.

Vērtēšana

Vienāda punktu skaita gadījumā apakšgrupās, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir
austāki rezultāti: 1) savstarpējā spēlē; 2) augstāka iesisto un zaudēto vārtu starpība visās
apakšgrupas spēlēs, 3) vairāk gūto vārtu 4)mazāk pārkāpumu (augstāki disciplīnas rādītāji
– dzeltenā kartiņa tiek pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā kartiņa – 2 soda punkti).

7.

Komandu pieteikumi

Dalību turnīrā komandai nepieciešams apstiprināt līdz 22. aprīlim, telefoniski vai ar
epasta palīdzību informējot turnīra organizatorus. Komanda skaitās pieteikta brīdī, kad no
organizatoriem ir iesniegts komandas pieteikums, norādot komandas nosaukumu,
komandas pārstāvi un kontaktpersonu organizatoram telefoniski vai uz e pastu; veikta
iemaksa vismaz dalības maksas daļai. Komandas pārstāvim tiek nosūtīts apstiprinājums.
Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no ne mazāk kā 3 latīņu alfabēta simboliem un ne
vairāk kā trim vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas
nosaukumi, kas būs aizskaroši, maldinoši vai pretrunā ar L.R. likumdošanu.
Komandā turnīram drīkst pieteikt ne vairāk par 10 cilvēkiem. Vārdiskais komandas
pieteikums jānosūta organizatoriem elektroniski līdz 25. aprīļa plkst.21.00. Pieteikumā
jānorāda spēlētāju vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pozīcija laukumā, paraksts par
veselības atbilstību un personīgo atbildību organizatoram. Spēlētājs var būt pieteikts tikai
vienā komandā, pāreja no vienas komandas uz otru turnīra laikā nav atļauta.

8.

Spēlētāju formas tērps

Visiem komandas spēlei pieteiktajiem spēlētājiem, izņemot vārtsargu, ir jābūt vienādas
krāsas (toņa) kreklos ar atšķirīgiem numuriem. Uz laukuma esošajam vārtsargam jābūt
atšķirīgas krāsas kreklam vai vārtsarga cimdiem. Visiem komandas spēlētājiem (izņemot
vārtsargu), kuri atrodas uz laukuma, ir jābūt šortos. Spēlētājiem jāizmanto sporta apavi, ir
atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski
pret citiem spēlētājiem. Gadījumā, ja spēlētājs izmantot kājsargus, ceļsargus - tiem jābūt
pilnībā nosegtiem ar zeķēm.

9.

Disciplinārie noteikumi

10.

Finansiālie noteikumi

Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu
pilnvarotās personas. Jebkāda veida disciplināros komandu pārkāpumus turnīrā laikā
izskata sacensību galvenais tiesnesis. Protestu var iesniegt komandas kapteinis, ne vēlāk
kā 20 minūtes pēc konflikta, galvenajam tiesnesim, iemaksājot 20 euro. Protestu izskata
galvenais tiesnesis, abu pušu pārstāvji un 1 no organizatoriem. Gadījumā, ja protests bijis
pamatots, iemaksa tiek atgriezta, ja nepamatots tā tiek pārskaitīta biedrības FK „ReinardsRopaži”, kontā Nr.LV11HABA0551043312453 kā ziedojums. Ja spēlētājs turnīra spēles
laikā nopelna divas dzeltenās kartiņas vai vienu sarkano kartiņu, viņam nākamā spēle ir
jāizlaiž. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem, turnīra vadībai ir tiesības
diskvalificēt komandu no turnīra. Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no turnīra,
atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5, dalības maksa netiek atgriezta.
Izdevumus par apbalvojumiem (medaļas, kausus, diplomus) sedz Ropažu novada
pašvaldības Sporta centrs. Sporta zāli un sacensību aprīkojumu nodrošina Sporta centrs.
Sacensību dalības maksa 40,00 eiro tiek izlietota tiesnešu, sekretariāta apmaksai un pārējo
turnīra rīkošanas organizatorisko izdevumu segšanai. Piesakot komandu, nepieciešams
veikt pirmo maksājumu vismaz 20,00 eiro apmērā. Par maksāšanas kārtību, komandas
pārstāvis sazinās ar
turnīra atbildīgajiem organizatoriem Ilvaru Rutkovski, tel.
28232068, vai Vitāliju Vatralu, tel. 26417350. Izdevumi, kas saistīti ar spēlētāju
nokļūšanu līdz spēlēm, uzturēšanos u.c. – sedz paši spēlētāji vai komandējošā
organizācija.

11.

Apbalvošana

Apbalvošana notiek pēc turnīra finālspēles, aptuveni 16.30. Pirmo triju vietu ieguvējas
komandas apbalvo ar medaļām, 1. vietas ieguvēja komanda saņem kausu. 1. , 2, 3. vietas
ieguvējām - komandu diplomi.

Sacensības tiek fotografētas un uzņemtie foto un rezultāti tiek publicēti Ropažu
novada pašvaldības informatīvajās vietnēs.

12.
13.

Finālsacensību kārtība
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SPĒLE PAR 3. - 4. vietu
FINĀLS pa 1. - 2. vietu
APBALVOŠANA, ap plkst. 16.30

Pielikums – vecāku atļauja

Ropažu novada telpu futbola turnīra organizatoriem
………..…….......................................
vecāka vārds, uzvārds,
……..…..…........................................
dzīves vietas adrese

Vecāku atļauja
Es,___________________________________________ atļauju savam dēlam/meitai
vecāka vārds, uzvārds

________________________________________________________________________
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads
piedalīties Ropažu novada telpu futbola turnīrā
„Ropažu Pavasaris 2018”, kurš norisināsies Ropažu Sporta centrā 2018. gada 29. aprīlī
bez manas klātbūtnes un uzraudzības. Mana bērna veselības stāvoklis atbilst pamata
veselības grupai un plānotajai sacensību slodzei un uzņemos atbildību par viņa veslību un
uzvedību sacensību laikā.
Piekrītu, ka mans bērns pasākuma laikā tiks fotografēts un iegūtos materiālus drīkst
izmantot publicitātes nolūkos (Ropažu mājas lapā, Ropažu Vēstīs).
Vecāku paraksts _____

__ / __
paraksta atšifrējums

tālrunis ____________________

2018. gada ____.

