Lielvārdes novada Jauniešu dome

Iekštelpu futbola turnīra nolikums
1.Sacensību mērķis:
1.1.Popularizēt aktīvu atpūtu jauniešu vidū un veicināt jauniešu aktivitāti
Lielvārdes novadā.
1.2.Popularizēt iekštelpu futbolu arī to jauniešu vidū, kuri ar to ikdienā
nenodarbojās.
1.3.Organizēt turnīru, ievērojot noteikumus ’’par godīgu spēli’’.
2.Vieta un laiks:
2.1. Turnīrs norisināsies 2018. gada 14. martā no plkst. 10:00 līdz 14:00
Lielvārdes novada Sporta centrā, Raiņa iela 22, Lielvārde.
2.2. Komandu pieteikšanās turnīram no 5.marta līdz 12.martam (ieskaitot).
3.Komandu pieteikšanās:
3.1.Komandas piesaka un reģistrē savu dalību turnīrā, aizpildot pieteikumu
elektroniski https://goo.gl/forms/rL9QgfBRfcUuGJ7B3
3.2.Pieteikums jāaizpilda līdz 2018. gada 12. martam (ieskaitot).
3.3.Pieteikumā jānorāda:
• komandas kapteiņa vārds, uzvārds, vecums;
• komandas kapteiņa kontakttālrunis un e-pasts;

• pārējo komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, vecums;
• komandas nosaukums.
3.4.Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, nepieciešams aizpildīt vecāku
atļauju (Pielikums nr.1), apstiprinot jaunieša veselības stāvokli un dalību
turnīrā.
3.5.Maksimālais komandu skaits turnīrā – 8 komandas.
3.6. Pēc reģistrācijas veikšanas (elektroniskā pieteikuma nosūtīšanas)
komandas kapteinis uz norādīto e-pastu saņems apstiprinājumu par
veiksmīgu reģistrēšanos turnīram.
3.7.Komandas ierašanās un piedalīšanās jāapstiprina ierodoties turnīra
dienā norises vietā plkst. 9.30. – 10.00 ( nepilngadīgajiem obligāti jāuzrāda
vecāku atļaujas).
4.Dalībnieki:
4.1. Spēlētāju skaits laukumā katrā komandā ir 4 laukuma spēlētāji un 1
vārtsargs. Maksimālais spēlētāju skaits vienā komandā ir 6.
4.2.Apģērbs – atbilstoši iekštelpu futbolam (obligāti nepieciešami maiņas
apavi).
Komandai jābūt vienojošam elementam (vēlams vienādas/līdzīgas krāsas
krekliem).
4.3.Dalībnieks drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
5.Sacensību tiesneši:
5.1.Spēles tiesās sporta skolotāji – Pēteris Imšs un Zintis Bergmanis.
6.Vadība:
6.1.Turnīru organizē Lielvārdes novada Jauniešu dome sadarbībā ar
Lielvārdes novada sporta centru.
6.2.Pasākumu atbalsta – LNSKAF (Lielvārdes novada sporta un kultūras
attīstības fonds) un LAF (Lielvārdes attīstības fonds).

7.Apbalvošana:
Apbalvošana notiek uzreiz pēc pēdējās spēles turnīrā. Apbalvotas tiks
pirmās trīs vietas (tās komandas, kuras izcīnījušas kādu no godalgām).
8.Turnīra kārtība:
8.1.Dienu pirms turnīra komandas saņems (uz norādīto komandas kapteiņa
e-pastu) spēļu kārtību un secību, kas tiks izveidota pēc komandu
pieteikumu secības.
8.2.Turnīrs notiek pēc ‘’paly – off’’ sistēmas, kas nepārvar grupu turnīru,
izstājas no tālākās dalības turnīrā.
8.3.Viena spēle sastāv no diviem puslaikiem, viena puslaika ilgums – 10
minūtes.
8.4.Spēles nevar beigties neizšķirti, tāpēc neizšķirta rezultāta gadījumā tiks
izspēlēti soda sitieni.
10.Komandām aizliegts:
10.1.
•
•
•
•

atrasties laukumā ar ielas apaviem;
lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas;
bojāt inventāru;
neievērot noteikumus.

10.2. Par noteikumu pārkāpšanu komandas tiek diskvalificētas.
Dalībnieki apņemās ievērot Lielvārdes novada Sporta centra iekšējās
kārtības noteikumus.
11.Drošība:
11.1.Katrs pats atbild par savu veselības stāvokli un drošību.
11.2.Turnīrā būs pieejama medicīniskā palīdzība.

12.Citi noteikumi:
12.1.Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos
videomateriālus un fotogrāfijas publiskajos materiālos bez saskaņošanas
ar tajās redzamajām personām.
12.2.Organizatoriem ir tiesības (nepieciešamības gadījumā) mainīt turnīra
kārtību un noteikumus.
12.3.Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām
traumām sacensību laikā.
Komandām iepriekš jāiepazīstas ar turnīra nolikumu un iekštelpu futbola
noteikumiem.
Uz tikšanos!
Kontakti:
Lielvārdes novada Jauniešu domes vadītāja
Lāsma Ločmele
locmele.lasma@gmail.com

