APSTIPRINU _______________
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Dombrovskis
15.09.2015.

Ciblas novada čempionāts futbolā jauniešiem,
kas veltīts „FUTBOLA DIENAI”
Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt futbolu Ciblas novadā.
1.2. Noskaidrot Ciblas novada atklātā čempionāta futbolā čempionu un godalgoto
vietu ieguvējus.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Ciblas novada pašvaldība, Ciblas novada jauniešu centrs
„IMPULSS” un Ciblas jauniešu biedrība „STRAUTS”. Atbildīgie: Ilga Stepanova (mob.
29464394), Aldis Tihovskis (mob. 26162066).
3. Sacensību vieta, laiks un pieteikšanās.
3.1. Čempionāts notiks Ciblas vidusskolas futbola laukumā (uz dabīgā seguma
laukuma) 19.09.2015. plkst. 11:00
3.2. Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs
vējš, slikta redzamība utt.) vai, ja futbola laukums neatbilst spēlēšanai (piemēram, stipri
pielijis laukums).
3.3. Komandām jāpiesakās līdz 18.09.2015. plkst. 20:00 pa e –pastu
aldons777@inbox.lv vai www.draugiem.lv
4. Sacensību kārtība.
4.1. Sacensības tiek rīkotas un notiek atbilstoši pastāvošajiem FIFA noteikumiem.
4.2. Sacensībās piedalās noteikts komandu skaits, kuras spēlē 2 apakšgrupās, no
katras apakšgrupas iziet 2 komandas, kuras savstarpējās spēlēs sadala 1.-4.vietu.
(atkarībā cik būs komandu)
4.3. Komandā spēlē 7 cilvēki. Spēles ilgums 2x10 minūtes (pārstāvju sanāksmē
laiku varēs mainīt). Neizšķirta rezultāta gadījumā spēlēs par 1.-4.vietu pēc pamatlaika, tiek
piešķirts papildlaiks 5 min., bet pēc tam 3 soda sitieni. Apakšgrupu spēlēs neizšķirta
gadījumā komandām tiek piešķirts pa 1 punktam.
4.4. Ja spēlētājs vienā spēlē saņēmis 2 brīdinājumus (dzeltenā kartiņa), tad viņš tiek
noraidīts no laukuma. Ja spēlētājs ir saņēmis noraidījumu (sarkanā kartiņa), tad spēlētājam
ir jāizlaiž 1 spēle.
4.5. Ja komandas spēlētājs noraidījuma dēļ neizlaiž spēli un tajā piedalās, tad
komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.
4.6. Visos noraidījuma gadījumos noraidītajam spēlētājam ir jāatstāj futbola laukums.
4.7. Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma traucē spēli (piemēram, iejaucas
tiesneša darbā vai lieto necenzētus vārdus utt.), tad sacensību organizators kopā ar
komandu pārstāvjiem un tiesnešiem lemj par šī spēlētāja diskvalifikāciju.
4.8. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3.
4.9. Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir ierakstīti komandas
pieteikumā un pieteikums ir iesniegts sacensību organizatoram. Pieteikumus var papildināt
līdz pat čempionāta beigām.

5. Tiesāšana.
Spēli tiesā paši spēlētāji no citas komandas. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar
apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.
6. Uzvarētāju noteikšana.
6.1. Čempionātā komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p., par neizšķirtu - 1p., par zaudējumu - 0p.
6.2. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām
komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:
- labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),
- vairāk uzvaru visās spēlēs,
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs.
7. Sodi un disciplīnas pārkāpumi.
Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem
vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošana, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai
tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt noteikta
diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku.
9. Medicīna.
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs apliecinot to ar savu parakstu
pieteikuma lapā. Veselības traucējumu gadījumā ziņot sacensību organizatoram.
10. Apbalvošana.
10.1. Komandu spēlētāji, kuri ir izcīnījuši godalgotās vietas, (I-III v.) tiek apbalvoti ar
diplomiem un komandas ar kausiem, kā arī komandas kapteinis tiek apbalvoti ar
medaļu. Komandās tiek apbalvoti spēlētāji, kuri ir nospēlējuši vismaz 50% no paredzētā
spēļu skaita.
10.2. Komanda, kura ir izcīnījusi I vietu, tiek apbalvota ar ceļojošo kausu.
10.3. Tiek dotas nominācijas: rezultatīvākais spēlētājs (vairāk iesistu vārtu), labākais
vārtsargs (mazāk ielaistu vārtu) un vērtīgākais spēlētājs.
Ja čempionāta laikā rodas jautājumi, strīdi, neskaidrības utt., tad sacensību
organizatori pieņem attiecīgus lēmumus.

Nolikumu izstrādāja _________________ A. Tihovskis

