Burtnieku novada 2019.gada telpu futbola turnīra nolikums.

1. Mērķis un uzdevumi. Turnīra mērķis ir popularizēt futbolu
novadā, reģionā, sekmēt futbola attīstību, noskaidrot spēcīgākās
komandas.
2. Norises vieta, laiks, vadība. Turnīrs notiek 2019. gada 23.
martā, plkst. 10.00 Matīšu pamatskolas sporta zālē. Turnīru organizē
biedrība “Sporta klubs MATĪŠI” sadarbībā ar Burtnieku novada domi.
3. Dalībnieki. Komandas sastāvā atļauts piedalīties jebkuram
sportistam, kurš pārliecināts un atbild par savu veselību un uzskata sevi
par futbolistu. Spēlētāju skaits laukumā 5 ieskaitot vārtsargu. Turnīram
katra komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā 9 spēlētājus. Komandā nedrīkst
piedalīties, kas 2018. gadā bija pieteikti jebkuras valsts divu, pēc spēka
augstāko futbola līgu čempionātiem un 2018./19. gada sezonai ir pieteikti
jebkuras valsts divu, pēc spēka augstāko telpu futbola čempionātiem.
Nevar piedalīties spēlētāji kas ir diskvalificēti Valmieras telpu futbola
čempionātā. Aizliegums neattiecas uz spēlētājiem kuri uz 2019. gada
1.aprīli nav sasnieguši 18 gadus.
Komandas dalības maksa: 25€ (divdesmit pieci eiro)
4. Sacensību kārtība. Sacensības tiek rīkotas atbilstoši FIFA
noteikumiem telpu futbolā, visi izmainītie noteikuma punkti ir minēti šajā
nolikumā. Komandas izspēlē 1 apļa turnīru, katra izspēlējot ar katru. Ja
piesakās vairāk par piecām komandām, tad tās tiek sadalītas divās
apakšgrupās, no kurām divas labākās komandas iekļūst finālā. Spēles
laiks 2 x 10 minūtes.
Sodi. Spēlētājs, kurš saņēmi otru dzelteno kartiņu, tiek noraidīts no
laukuma līdz spēles beigām un izlaiž nākamo spēli. Par sarkano kartiņu
komanda spēlē 2 minūtes mazākumā, bet noraidītais spēlētājs izlaiž
nākošo spēli. Sākot ar komandas trešo un katru nākošo pārkāpumu, kas
spēlē fiksēts kā sods, uz vainīgās komandas vārtiem nozīmēts 10 m soda
sitiens. Ja komanda neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts tehniskais
zaudējums ar 0:3.

5. Uzvarētāju noteikšana. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto
punktu summas. Par uzvaru 3 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, par
zaudējumu 0 punkti. Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu
skaits, tad uzvarētāju nosaka:
pēc iegūto zaudēto vārtu starpības (visās spēlēs)
pēc vairāk iegūtiem vārtiem (visās spēlēs)
pēc uzvaras savstarpējā spēlē
pēc soda sitieniem (trīs no katras komandas)
6. Apbalvošana. Uzvarētāju komandas tiek apbalvotas ar kausiem
un medaļām. Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti labākie spēlētāji.
Komandu pieteikšanas līdz 21.marta plkst. 18.00. pa telefonu 29493325 Inārs Grūbe.

