Minifutbola sacensību
“Garkalnes Ziemas minifutbola kauss 2022”

Nolikums

Mērķis un uzdevumi:
1. Popularizēt Minifutbola sporta veidu Garkalnes pagastā, Ropažu novadā.
2. Noskaidrot Garkalnes pagasta minifutbola turnīra “Garkalnes kauss” uzvarētāju komandas.
Sacensību laiks un vieta
3. Laiks: 2022.gada marts – aprīlis. Komandu pārstāvju sapulce 2022.gada 10.martā plkst.19:00
(iesniedzot pieteikumu oriģinālu ar dalībnieku dzimšanas datiem, parakstiem un foto) Upesciema
stadionā - Skolas ielā 14, Upesciemā, Garkalnes novadā, LV-2137.
Spēļu sākums otrdienās/ceturtdienās plst.19:00 (atbilstoši sastādītajam spēļu kalendāram un izlozei).
4. Vieta: Upesciema stadions (Skolas ielā 14, Upesciemā, Garkalnes novadā, LV-2137) (mākslīgais
laukums).
Sacensību vadība
5. Sacensības organizē un vada Garkalnes Sporta centrs sadarbībā ar SK “Upesciems” un “Upesciema
Warriors”.
6. Sacensību atbildīgās personas – galvenais treneris – Nauris Baranovskis (27821313) un GNSC
vadītājs – Juris Silovs (29122363).
7. Par turnīra komandu sastāvu pieteikumiem atbild turnīra galvenais tiesnesis.
8. Par turnīra norisi, soda sankcijām, lēmumu pieņemšanu un laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt spēles
atbild turnīra galvenais tiesnesis.
Sacensību dalībnieki
9. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu (dzimuši 2005.gadā vai agrāk).
10. Komandā var pieteikt 3(trīs) spēlētājus, kas spēlē Latvijas čempionātā 2.(otrajā) līgā.
11. Sacensībās nevar piedalīties spēlētāji, kas ir pieteikti Virslīgas, Virslīgas dublieru vai 1. (pirmās)
līgas komandās.
Pieteikumi
12. Sacensībām var pieteikties līdz 2022.gada 10.martam plkst.16:00, sūtot pieteikumus uz e-pasta
adresi juris.silovs@gakalne.lv.
13. Sacensību dalībnieki paši atbild par savas veselības atbilstību izvēlētajai slodzei (pieteikuma
oriģinālā apstiprinot ar savu parakstu un to iesniedzot kopā ar pieteikumu), kā arī tiek nodrošināti ar
pirmo medicīnisko palīdzību.
Sacensību norise
14. Komanda var pieteikt līdz 10 (desmit) dalībniekiem. Spēle norisinās 6 (seši) pret 6(seši) (5(pieci)
laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 6(sešiem)spēlētājiem
(5(pieci) laukuma spēlētāji un vārtsargs) no komandas.

15. Spēles ilgums 2 (divas) x10 (desmit) min.
16. Spēles notiek pie jebkuriem laika apstākļiem (sniegs, lietus utt.).
17. Dalībnieki ir komandu pieteikumos minētie spēlētāji, kuri apņemas pildīt šī nolikuma prasības
18. Komandu pārstāvjiem jānodrošina savu komandu visu dalībnieku iepazīstināšanu ar šī turnīra
nolikumu.
19. Sacensību dalībniekiem pusstundu pirms sacensību sākuma jāiesniedz rakstisks pieteikums
(pielikumā). Nepilnīgi aizpildīti, nesalasāmi, neparakstīti pieteikumi netiek reģistrēti.
Sacensību kārtība un izspēles sistēma
20. Izspēļu kārtība tiks noteikta komandu pārstāvju sanāksmes dienā, atkarībā no pieteikto komandu
skaita.
Sacensību noteikumi
21. Spēles notiek atbilstoši spēkā esošajiem FIFA apstiprinātajiem minifutbola noteikumiem un galvenā
tiesneša norādījumiem.
22. Laukuma tiesnešu lēmumi spēlēs laikā ir galīgi un neapstrīdami.
23. Pēc visu komandu pieteikšanās, turnīra galvenais tiesnesis pieņem lēmumu par turnīra norises
shēmu un spēļu grafiku.
24. Uz katru spēli, katrā komandā ir jābūt ne mazāk kā 6 (seši) spēlētāji ieskaitot vārtsargu.
25. Katrai komandai ir jānodrošina savus spēlētājus ar maksimāli vienādu tipa un krāsas sporta apģērbu.
Disciplinārās sankcijas
26. Dalībniekiem nav atļauts traucēt citu pasākuma norišu dalībnieku piedalīšanos. Ja tiek konstatēti
pārkāpumi-pirmā reizē-aizrādījums; otrā – komandas diskvalifikācija no sacensībām.
Apbalvošana
27. 1.-3. vietu ieguvēju komandas saņem kausus un dalībnieki medaļas. Paredzētas arī individuālās
balvas.
Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji
vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem Garkalnes sporta centra vadītājs
un sacensību galvenais tiesnesis.
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