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1. Sacensību organizators.
1.1 Rundāles novada domes Sporta nodaļa.
1.2 Sacensību galvenais tiesnesis Valentīna Žuravļova.
2. Mērķis un uzdevumi.
2.1Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
2.2 Veicināt futbola popularitāti Rundāles pagastā un blakus pagastu iedzīvotāju vidū.
2.3 Noskaidrot labāko futbola komandu un labākos futbola spēlētājus.
2.4 Popularizēt futbolu Rundāles pagastā.
3 Vieta un laiks.
3.3 Pilsrundāles vidusskolas sporta laukums.
3.4 2022.gada 29.maijā plkst. 11:00.
4. Dalībnieki.
4.1 Turnīra dalībniekiem nav noteikti dzimuma un vecuma ierobežojumi.
5. Pieteikumi.
5.1 Komandas piesakās sacensību dienā līdz plkst 10.40 pie galvenā tiesneša Valentīnas
Žuravļovas.
5.2 Komandas pietikumā ne mazāk kā 6 spēlētāji.
6. Sacensību noteikumi.
6.1 Komandas apakšgrupās tiks izlozētas sacensību dienā.
6.2 Sacensības notiek pēc Latvijas futbola federācijas pieņemtiem FIFA futbola
noteikumiem(6x6).
.

6.4 Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts nolikumā
vai oficiālajos futbola noteikumos, lēmumus pieņem galvenais tiesnesis vai konkrētās
spēles laukuma tiesnesis.
6.5 Spēles laiks tiks izlemts sacensību dienā, apspriežoties komandu kapteiņiem.
Spēlētāju skaits laukumā 6 ieskaitot vārtsargu.
6.6 Maiņu skaits neierobežots. Maiņas notiek tikai maiņas zonā.
6.7 Ar komandas 6 (sesto) un katru nākamo pārkāpumu, kas spēlē fiksēts kā sods, uz
vainīgās komandas vārtiem tiek nozīmēts(i) 10 m soda sitieni.
6.8 Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara - 3 p., neizšķirts
- 1 p., zaudējums - 0 p.). Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa,
tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti,
vārtu starpība, iegūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc
rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, iegūtie vārti).
6.9 Pēc grupu spēlēm tiek spēlēti „play off”.
6.10 Ja „play off” spēļu rezultāts ir neizšķirts, tad tiek izpildīti pēcspēles soda sitieni (7
m) - pa 3 katrai komandai (pēc tam līdz pirmajai kļūdai).
Speciālie noteikumi:
Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumus situācijās, ko neparedz šis
nolikums.
7. Tiesneši.
7.1 Turnīra galvenais tiesnesis Valentīna Žuravļova: 26713089.
Katra komanda nodrošina spēles tiesnesi!
8. Apbalvošana.
8.1 Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
9. Finanses.
9.1 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu, sedz
organizators.
9.2 Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās sedz sportisti paši.
10 . Citi noteikumi.
10 .1 Ja persona veic ļaunprātīgus bojājumus sporta laukumam un tā inventāram,
tos sedz vainīgā persona.
10.2 Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un spēles formas
atbilstību futbola sacensībām.
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