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NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1.
1.2.
1.3.

Populariz t pludmales futbolu, veselīĒo dzīves veidu un aktīva brīvā laika pavadīšanu.
Iesaistīt jauniešus sacensību atmosf rā.
Noskaidrot 2013.Ēada Ludzas novada čempionu un pār jo ĒodalĒoto vietu ieĒuv jus
pludmales futbolā.

2. SĀcensīāu vĀdīāĀ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Sacensības orĒaniz Ludzas novada dome.
Turnīra orĒanizatori: Miēails Oļipovs t.:26316115 un Vjačeslavs Puļčs t.:26556792.
Galvenais tiesnesis riks Krušanovs.
Sp ļu tiesnešus norīko sacensību rīkotāji un Ēalvenais tiesnesis.
Sacensību izsp les kārtību (sp les laiks, puslaiku/trešdaļu skaits) nosaka orĒanizatori
atkarībā no komandu skaita.

3. SĀcensīāu vietĀ un lĀiks
3.1.
3.2.

2013.Ēada Ludzas novada pludmales futbola čempionāts notiks 04. auĒustā 11:00 Ludzas
mazā ezera smilšu laukumā.
Čempionāts notiks vienā posmā. Dalībnieku orĒanizatoriskā sapulce, pieteikuma oriģināla
iesnieĒšana un pretinieku izloze notiks 2013.Ēada 04. auĒustā (no 10:00 līdz 10:45 –
pieteikumu iesnieĒšana; 10:45 – izloze un orĒanizatoriskā sapulce).

4. DĀlīānieki un pieteikumi
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

2013.Ēada Ludzas novada atklātajā pludmales futbola čempionātā var piedalīties jebkurš
klubs vai komanda.
Sacensību dalībnieku vecums ir no 1997.Ēadā dzimušiem un vecākiem.
Komandai jāiesniedz pieteikums sacensību orĒanizatoriem līdz 2013.Ēada 04. augustam
pulksten 10:45 (pieteikuma lapā obliĒāti jāaizpilda lauki: vārds, uzvārds, dzimšanas datums,
sp l tāja paraksts; nepilnīĒi aizpildīts pieteikums nav derīĒs un netiks pieņemts).
Parakstot pieteikumu komandas pārstāvis apliecina, ka ir iepazīstinājis komandu ar Latvijas
futbola tikas kodeksu (ēttp://www.lff.lv/lv/lff/etikaskodekss) un komanda apņemas to
iev rot 2013.Ēada Ludzas novada futbola čempionātā.
Komandu pieteikumā sp l tājs parakstās pretim savam vārdam un uzvārdam, tād jādi ar
savu parakstu apliecinot, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs sp ļu aizvadīšanai.
Komandas pieteikumā var iekļaut ne vairāk kā 16 (sešpadsmit) sp l tājus.
Uz katru sp li var pieteikt ne vairāk kā 12 (divpadsmit) sp l tājus.
Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīĒi atbildīĒi par kārtības iev rošanu sacensību vietās.
Sp l tāju pārejas nav atļautas.
Komandu formām jābūt nokomplekt tām, ar ko tiek saprasts, ka visiem futbolistiem jāsp l
vienādos šortos un formas kreklos.

5.SĀcensīāu sĀrīkošĀnĀs kĀrtīāĀ un uzvĀrēt ju noteikšĀnĀ
5.1.

5.2.

Sacensības notiks p c starptautiskajiem pludmales futbola noteikumiem (FIFA BEACH
SOCCER LAWS OF THE GAME). Sp les laiks un puslaiku skaits tiks saskaņots dalībnieku
sapulc .
AuĒstāku vietu ieņem komanda, kas ir Ēuvusi vairāk punktus.

5.3.
Punktu skaitīšana:
5.3.1. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus;
5.3.2. Par uzvaru papildlaikā vai p c soda sitieniem komanda saņem 2 punktus;
5.3.3. Par zaud jumu pamatlaikā, papildlaikā vai p c soda sitieniem komanda saņem 0 punktus.
5.3.4. Vienāda punktu skaita Ēadījumā divām un vairāk komandām, auĒstāku vietu ieņem komanda,
kurai ir:
5.3.4.1. auĒstāks rādītājs savstarp jās sp l s:

vairāk Ēūti punkti,

labāka vārtu starpība,

lielāks Ēūto vārtu skaits,
5.3.4.2. vairāk uzvaru visās sp l s,
5.3.4.3. lielāka Ēūto un zaud to vārtu starpība visās sp l s,
5.3.4.4. vairāk Ēūto vārtu visās sp l s,
5.3.4.5. labāki disciplinārie rādītāji (brīdinājums - 1 p., noraidījums - 5 p.)
5.3.4.6. ja visi auĒstākmin tie rādītāji ir vienādi, labāko komandu nosaka papildsp l (s).
5.3.5. Komandai, kurai ir vismaz viens teēniskais zaud jums, citi papildus rādītāji netiek izskatīti un
tā automātiski ieņem zemāku vietu starp komandām ar vienādu punktu skaitu.
5.3.6.
Apbalvoti tiks 3 labākās komandas.
5.3.7.
Ar balvām tiks apbalvoti labākais sp l tājs un vārtsarĒs.
6. Disciplin r s sĀnkcijĀs un protesti
6.1. Disciplināras sankcijas un protestu iesnieĒšanas procedūra ir noteiktas „FTA turnīru 2013.gada
disciplinārajā reĒlamentā” un papildinātas ar sekojošo:
6.1.1. brīdinājumi un diskvalifikācijas:
- sp l tājs, kas saņ mis 3. (trešo) brīdinājumu (dzelteno kartiņu), tiek diskvalific ts uz 1 (vienu) sp li;
- par katriem nākošajiem 2 (diviem) brīdinājumiem sp l tājs tiek diskvalific ts uz 1 (vienu) sp li;
- par diviem brīdinājumiem vienā sp l , sp l tājs tiek noraidīts un izlaiž nākamo sp li (uzkrātie
brīdinājumi līdz šai sp lei paliek sp kā);
6.1.4. sp l tājiem un oficiālām personām aizlieĒts piedalīties sp l alkoēola vai citu apreibinošu vielu
iespaidā. Sacensību sp ļu tiesnešiem ir tiesības pārbaudīt sp l tājus un ir pienākums nepielaist
sacensībām personas, kuras pārkāpušas šo reĒlamenta punktu. Par šī reĒlamenta punkta pārkāpumu
komanda var tikt diskvalific ta no čempionāta.
7. Tiesneši
7.1. Visas sp les tiesās orĒanizatoru nozīm ti tiesneši.

