
 
 

        
   

LIELVĀRDES NOVADA KAUSA IZCĪŅA FUTZĀLĀ-2015 
 

NOLIKUMS 

 
MĒRĶIS 

 
 Veicināt sportu, kā vienu no brīvā laika pavadīšanas veidiem Lielvārdes novadā 
 Popularizēt futzālu Lielvārdes novadā 

 Noskaidrot Lielvārdes novada labāko futzāla komandu  
 Organizēt turnīru, ievērojot noteikumus „ par godīgu spēli”. 

 
     VADĪBA:  

 Čempionātu organizē Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada sporta 

centru un Lielvārdes novada futbola aktīvistiem 
 Galvenais tiesnesis Jānis Salcevičs 

 Sacensības organizē Lielvārdes novada sporta darba organizators Agris Pikšens 
agris.piksens@lielvarde.lv 26077624 

 

LAIKS: 
  18.aprīlī. Spēļu sākums  no 10:00 (iespējams arī iepriekšējs spēļu grafiks) 

 
VIETA:   
 Lielvārdes novada sporta centra zāle, Raiņa iela 22, Lielvārde 

 
DALĪBNIEKI:   

 Iepriekš pieteiktās komandas 

 Maksimālais spēlētāju skaits vienā komandā ir 10 
 spēlētāju skaits laukumā katrā komandā ir 4 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs 

 Dalībnieks drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 
 Maksimālais komandu skaits 8 

 

NOSACĪJUMI:    

 komandu spēlētāji ar parakstu, komandas pieteikumā apliecina, ka paši atbild par savu 
veselības stāvokli, 

 komandu dalībnieki ir atbildīgi par zaudējumiem, kas ļaunprātīgas darbības rezultātā var 
tikt nodarīti sporta zālei vai inventāram, 

 apņemas ievērot LNSC iekšējās kārtības noteikumus. 

 komandu spēlētājiem jābūt ģērbtiem vienādas krāsas kreklos. 

 

PIETEIKUMI: 

 Komandām iepriekš ir jāpiesaka sava dalība kausa izcīņā, norādot komandas nosaukumu 
un komandas pārstāvi rakstot uz e-pastu agris.piksens@lielvarde.lv vai zvanot uz tālruņa 

nr: 26077624.  

 Komandu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2015. gada 17.aprīlim 

 Komandu reģistrācija un vārdisko sastāvu ar parakstiem par veselības stāvokli, iesniegšana 
notiek turnīra norises dienā - 2015. gada 18.aprīlī no plkst. 9.00 –9.45 priekšroka tiks 

komandām, kuras pieteikušās iepriekš. Turnīrā ierobežots komandu skaits(8 komandas). 

 Komandai jāapmaksā dalības maksa –30Euro (trīsdesmit), reģistrējot komandu turnīra 
norises dienā (zāles īre, apbalvojumi u.c. izdevumi).  
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 Komanda tiek reģistrēta tikai tad, ja ir veikts turnīra dalības maksājums pilnā apmērā un 
iesniegts pieteikums. 

 Čempionātā atļauts piedalīties tikai pieteikumā minētajiem spēlētājiem. 

 

NORISES KĀRTĪBA: 

 Sacensības tiek rīkotas atbilstoši FIFA futzāla noteikumiem, visi izmainītie noteikumu 

punkti ir minēti šajā nolikumā 

 Reģistrējot komandu, komandas pārstāvis aizpilda komandas pieteikuma lapu, norādot 

komandas spēlētāju personas datus, ko katrs apstiprina ar parakstu. 

 Pēc reģistrācijas beigām notiek  komandu izloze un sadale grupās. 09.45 notiek komandu 

pārstāvju sanāksme. Spēles sākas plkst. 10.00 

 Priekšsacīkstēs komandas aizvada viena apļa turnīru, spēlējot katra ar katru. Spēles laiks 

2x8 min. 

 Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara - 3 p., neizšķirts - 1 p., 

zaudējums - 0 p.).  

 Ja, spēlējot pēc riņķa sistēmas, 2 vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, 
augstāka vieta ir komandai, kurai:  

1) lielāks punktu skaits savstarpējās spēlēs;  
2) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;  

3) vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;  
4) labāka iegūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;  
5) vairāk gūto vārtu visās spēlēs. 

 Ja komanda izstājas (neierodas uz spēli), tad tiek ieskaitīts zaudējums ar 0:5.  

 Pēc priekšsacīkšu rezultātiem 4 tālāk tikušās komandas turpina spēles pēc „play - off" 

sistēmas, kas nepārvar grupu turnīru, izstājas no tālākas dalības turnīrā.  

 Spēļu ilgums spēlēs par 1. un 3. vietu ir 2 x 10 minūtes tīrais laiks. 

 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI: 

 Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumus situācijās, ko neparedz šis 
nolikums 

 Spēles notiek ar futzāla bumbu;  

 Komandām ir tiesības katrā puslaikā pieprasīt pa vienam 30 sek. pārtraukumam. 

 Par atklātu neapmierinātības izrādīšanu ar tiesneša lēmumu un darbību, vainīgais spēlētājs 
var tik noraidīts no laukuma vai arī komandai var tikt piešķirts tehniskais zaudējums. 

  
APBALVOŠANA: 

 

 2015. gada Lielvārdes novada kausa izcīņas futzāla uzvarētāj komanda saņem kausu, 
dalībnieki medaļas, tiek apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvušās komandas. 

 Organizētāji apbalvo turnīra labāko spēlētāju. 
 

 

 
    


