APSTIPRINU
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22.06.2017.
Ludzas novada atklātais turnīrs
pludmales futbolā
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1.
1.2.
1.3.

Popularizēt veselīgu dzīves veidu, pludmales futbolu, kā arī aktīva brīvā laika pavadīšanu.
Iesaistīt jauniešus sacensību atmosfērā.
Noskaidrot pilsētas svētku turnīra godalgoto vietu ieguvējus pludmales futbolā.

2. Sacensību vadība:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Turnīru organizē Ludzas novada pašvaldība.
Atbildīgais organizators: Edgars Brilis 27519296.
Galvenais tiesnesis: Edvins Savickis 29996468
Spēļu tiesnešus norīko sacensību rīkotāji un galvenais tiesnesis.
Sacensību izspēles kārtību (spēles laiks, puslaiku/trešdaļu skaits) nosaka organizatori atkarībā no
komandu skaita.

3. Turnīra vieta un laiks:
3.1.
3.2.

pludmales futbolā turnīrs notiks 2017. gada. 1. jūlijā plkst. 11:00 Ludzas Mazā ezera smilšu
laukumā.
Turnīrs notiek vienā posmā. Dalībnieku organizatoriskā sapulce un pretinieku izloze notiek
2017. gada 1. jūlijā (no plkst. 10:00 līdz 10:45 – pieteikumu iesniegšana; 10:45 – izloze un
organizatoriskā sapulce).

4. Dalībnieki un pieteikumi:
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Atklātajā pludmales futbola turnīrā var piedalīties jebkurš klubs vai komanda.
Sacensību dalībnieku vecums ir 2001. gadā dzimuši un vecāki dalībnieki.
Parakstot pieteikumu, komandas pārstāvis apliecina, ka ir iepazīstinājis komandu ar Latvijas
futbola ētikas kodeksu (http://www.lff.lv/lv/lff/etikaskodekss) un komanda apņemas to ievērot
turnīrā.
Komandu pieteikumā spēlētājs parakstās pretim savam vārdam un uzvārdam, tādējādi ar savu
parakstu apliecinot, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs spēļu aizvadīšanai un atbild par savu
veselības stāvokli.
Komandas pieteikumā var iekļaut ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus.
Uz katru spēli var pieteikt ne vairāk kā 3 (trīs) spēlētāji.
Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīgi atbildīgi par kārtības ievērošanu sacensību vietās.
Spēlētāju pāreja no vienas komandas otrā nav atļauta.
Visiem komandas futbolistiem ir vienotas formas krekli.

5. Turnīra rīkošanas kārtība un uzvarētāju noteikšana:
Sacensības notiek pludmales handbola laukumā, vienlaicīgi laukumā drīkst atrasties 3 spēlētāji,
ar rokām spēlēt nedrīkst (komandas spēlē bez vartsarga) Par spēli ar roku, soda sitiens no 15
metriem pa gaisu, pa tukšiem vartiem. Spēles laiks 7 minūtes.
5.2.
Augstāku vietu ieņem komanda, kas ir ieguvusi vairāk punktus.
5.3.
Punktu skaitīšana:
5.3.1. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus;
5.3.2. Par uzvaru papildlaikā vai pēc soda sitieniem komanda saņem 2 punktus;
5.3.3. Par zaudējumu pamatlaikā, papildlaikā vai pēc soda sitieniem komanda saņem 0 punktus.
5.3.4. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai
ir:
5.3.4.1. augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs:
 vairāk iegūti punkti,
 labāka vārtu starpība,
 lielāks iegūto vārtu skaits,
5.3.4.2. vairāk uzvaru visās spēlēs,
5.3.4.3. lielāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
5.3.4.4. vairāk iegūto vārtu visās spēlēs,
5.3.4.5. labāki disciplinārie rādītāji (brīdinājums - 1 p., noraidījums - 5 p.)
5.3.4.6. ja visi augstākminētie rādītāji ir vienādi, labāko komandu nosaka papildspēlē(s).
5.3.5. Komandai, kurai ir vismaz viens tehniskais zaudējums, citi papildus rādītāji netiek izskatīti un tā
automātiski ieņem zemāku vietu starp komandām ar vienādu punktu skaitu.
5.3.6.
Apbalvotas tiks 3 labākās komandas.
5.3.7.
Ar balvām tiek apbalvoti labākie spēlētāji.

5.1.

6. Disciplinārās sankcijas un protesti:
6.1. Disciplinārās sankcijas un protestu iesniegšanas procedūra ir noteiktas „FTA turnīru 2014. gada
disciplinārajā reglamentā” un papildinātas ar sekojošo:
6.1.1. brīdinājumi un diskvalifikācijas:
- spēlētājs, kurš saņēmis 3. (trešo) brīdinājumu (dzelteno kartiņu), tiek diskvalificēts uz 1 (vienu) spēli;
- par katriem nākošajiem 2 (diviem) brīdinājumiem spēlētājs tiek diskvalificēts uz 1 (vienu) spēli;
- par diviem brīdinājumiem vienā spēlē, spēlētājs tiek noraidīts un izlaiž nākamo spēli (uzkrātie brīdinājumi
līdz šai spēlei paliek spēkā);
6.1.4. spēlētājiem un oficiālajam personām aizliegts piedalīties spēlē alkohola vai citu apreibinošu vielu
iespaidā. Sacensību spēļu tiesnešiem ir tiesības pārbaudīt spēlētājus un ir pienākums nepielaist sacensībām
personas, kuras pārkāpušas šo reglamenta punktu. Par šī reglamenta punkta pārkāpumu komanda var tikt
diskvalificēta.
7. Tiesneši
Visas spēles tiesās organizatoru nozīmēti tiesneši.

Apbalvošana
Uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem, medaļām, piemiņas balvām.

