Apstiprinu:
Sporta centra „Mēmele” direktore _________________L.Rimševica
2018.gada 26. janvārī
GAILĪŠU PAGASTA KAUSA IZCĪŅA TELPU FUTBOLĀ .
NOLIKUMS
MĒRĶIS. UZDEVUMS.
➢ Stiprināt telpu futbola tradīcijas Bauskas novadā.
➢ Veicināt novada sportistu gatavošanos LSVS, Zemgales un valsts sacensībām.
➢ Popularizēt veselīgu dzīves veidu.
➢ Dažādot novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.
VIETA. LAIKS.
➢ Uzvaras vidusskolas sporta zāle - Skolas ielā 5, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
2018.gada 27.janvārī (sestdien), plkt. 10:00.
VADĪBA.
➢ Sacensības organizē un vada Sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar Bauskas novada
pašvaldībām un futbola speciālistiem.

➢ Galvenais tiesnesis Kaspars Priedols t. 26342953

DALĪBNIEKI.
➢ Sacensībās piedalās Bauskas novada pagastu, darba kolektīvu vai sastādītās komandas un
vieskomandas (komandas, kuru spēlētāji nav deklarēti Bauskas novadā).
➢ Komandas sastāvā 8 spēlētāji.
SACENSĪBU KĀRTĪBA.

➢ Izcīņas kārtība tiks noteikta vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
➢ Komandas čempionātā tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa
turnīrs
➢ Labākās grupu turnīra komandas tiekas izslēgšanas spēlēs.
➢ Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0
punktu.
➢ Komandai uz spēli jāierodas vienādas krāsas kreklos ar spēlētāju numuriem uz muguras.
➢ Telpu futbola spēles notiks atbilstoši FIFA noteikumiem /5x5/
➢ Spēles laiks 2 x 7 min (var tikt mainīts atkarībā no pieteikto komandu kopskaita)
➢ Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku
vietu ieņēmušo komandu nosaka
1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
2) pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
3) pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;
4) pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;
Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs soda
sitienu sērijā.
➢ Sportisti atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei!
DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI.
➢ Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana,
neierašanās uz spēli, utt./ izskata katras sporta spēles tiesnešu kolēģijas un komandu
pārstāvju sanāksmē.
➢ Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās
rezultātus anulē.

➢ Par disciplinārajiem pārkāpumiem telpu futbolā, komandu vai atsevišķu spēlētāju var
sodīt ar:
APBALVOŠANA.
➢ 1. vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu.
➢ 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām.

PIETEIKUMI.
➢ Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 3.februārim pa tālr. 26342953 – Kaspars
Priedols
➢ Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā spēlē
sacensību tiesnesim.
➢ Spēlētāji, kuri apstiprināti komandas pieteikumā uz pirmo spēli, čempionāta laikā
nedrīkst pārstāvēt citu komandu!

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā nosaka galvenais tiesnesis
Kaspars Priedols

