Balvu novada 2017./2018. gada telpu futbola čempionāta

REGLAMENTS
1.1. Veicināt amatieru futbola attīstību ziemas periodā.
1.2. Iesaistīt jauniešus sacensību atmosfērā.
1.3. Noskaidrot labākās komandas reģionā.
1.4. Sacensības notiek no 2017.gada 2.decembra līdz 2018.gada 10.martam.
2.1. Čempionātu organizē Balvu sporta centrs.
2.2. Sacensību laiku var mainīt tikai saskaņojot ar organizatoriem un informējot 7 dienas iepriekš.
Konkrēto spēli var kavēt 10 min., ja nav paziņots, pretējā gadījumā tiek ieskaitīts zaudējums ar 0 : 6.
3.1. Turnīrā var piedalīties jebkura komanda.
3.2. Reģiona čempionāta ietvaros komandu nevar mainīt, ja komanda izstājas no čempionāta tad
pāreja uz citu komandu nav atļauta.
3.3. Pieteikumu iesniedz līdz 24.novembrim(elektroniski, inguszaharans@inbox.lv). Var uzrādīt
futbolistus, kuri dzimuši 2003. gadā un vecāki. Pieteikt drīkst neierobežotu spēlētāju skaitu.(
pieteikums jāiesniedz līdz 24.novembrim uz inguszaharans@inbox.lv OBLIGĀTI) Uz spēli drīkst
pieteikt 12 spēlētājus. Līdz 1. apļa beigām atļauts pieteikt papildus 3 spēlētājus.
3.4. Visiem spēlētājiem jābūt parakstam par veselības atbilstību.
3.5. Katrai spēlei var pieteikt 12 futbolistus.
4.1. Spēles notiek pēc telpu futbola noteikumiem, kurus precizē komandu pārstāvji pirms sezonas
sanāksmē. Tiks izspēlēti 2 apļi.
4.2. Spēlēs nopelnītie ieskaites sodi pēc pirmā puslaika nedzēšas t.i. , tos turpina uzskaitīt tālāk otrajā
puslaikā. Pēc 5.pārkāpuma izpilda 10 metru soda sitienu un pēc katra nākošā pārkāpuma. Pēc 3.
Dzeltenās kartiņas nākošā spēle jāizlaiž , pēc spēles izlaišanas sanemot atkārtotu dzelteno kartīti atkal
spēle jaizlaiž un tā pēc katras dzeltenās kartītes.Sodi: sarkanā kartiņa, jāizlaiž nākamā spēle.
4.3. Katra spēle ilgst 2 x 15 min., ar pārtraukumu 3 min., iesildīšanās pirms spēles līdz 5 min. Spēles
laiku aptur šādos gadījumos: pie soda sitieniem (6 m, 10 m. ),pie spēlētāja traumas, pie minūtes
pārtraukuma un spēles pēdējas 2 minūtes.Stūra sitiens,auts pretinieku spēlētāja attālums no bumbas 4
metri,soda sitiens 5 metri.
4.4. Par uzvaru pienākas 3 p., neizšķirts – 1 p., zaudējums – 0 p., bet par neierašanos uz spēli 0 punkti
un 0 : 10 zaudējums, pēc atkārtotas neierašanās uz spēli diskvalifikācija no čempionāta. Ja komanda
izstājas no čempionāta, tad, ja tā izspēlējusi 50% spēļu, atlikušajās spēlēs ieskaita zaudējumu 0:10,
citos gadījumos rezultātus anulē.
4.5. Vienādu punktu gadījumā vietas nosaka pēc : a) savstarpējām spēlēm(punkti, vārti); b)vairāk uzvarām
visās spēlēs ; c) labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs; d) vairāk gūto vārtu visās spēlēs.
4.6. Vienādu formu krāsu gadījumā tā jāmaina viesiem (pēc kalendāra). Ja spēlē tiek izmantoti apmetņi,
tiem apakšā jāvelk krekls ar numuru.
4.7. Katra komanda nodrošina saviem futbolistiem vienkāršo medicīnisko palīdzību spēļu laikā, bet
sacensību vietā jābūt pilnībā nokomplektētai medicīnas palīdzības somai(rīkotāju atbildība).
4.8. Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīgi atbildīgi par kārtības ievērošanu sacensību vietās.
5.1. Protestus pieņem 15 min. pēc spēles rakstveidā.
5.2. Protestus nepieņem par 6m un 10 m soda sitieniem, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem un spēles
laiku.
5.3.Protestus izskata 48 stundu laikā un paziņo lēmumu. Var tikt pieaicināti spēles tiesneši un visu
komandu pārstāvji.
6.1. Tiesnešus uz spēlēm norīko čempionāta galvenais tiesnesis.
6.2. Spēles laikā tiesnešu lēmumi ir galīgi un tos nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

6.3. Neatrunātie čempionāta reglamenta punkti tiek neskaidrības gadījumā izlemti komandu kopsapulcē.
7.1. Čempionāta kopvērtējuma 1. – 3. vietas komandu futbolisti saņems medaļas, bet pārējās komandas ar
piemiņas balvām.
7.2. Katrā komandā tiek apbalvoti ne vairāk kā 14 spēlētāji.
7.3. Vadība var noteikt un apbalvot futbolistus vairākās nominācijās.(labākais aizsargs, labākais uzbrucējs,
labākais vārtsargs)
8.1.Dalības maksa komandai 60 EUR.
8.2. Rekvizīti norādīti zemāk. Maksājuma mērķī norādīt samaksa par Balvu novada čēmpionātu telpu
futbolā un komandas nosaukumu.Paraugs: (Samaksa par Balvu novada čēmpionātu telpu futbola
2017./2018.g.sezona,Balvu sporta centrs)
9.1. Informāciju par telpu futbola čempionātu var iegūt pie Edgara Kaļvas tel.29336428 Ingus Zaharāns
tel.25157080.
9.2. Komandu pārstāvji tiek lūgti iepazīties ar visiem saistošajiem dokumentiem un izmaiņas iesniegt
savlaicīgi.
REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI:
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA, BALVU SPORTA
CENTRS
Adrese:sporta iela 1,Balvi,Balvu novads.,LV-4501
Reģistrācijas numurs:90009141396
Konta numurs:LV93UNLA0050014291739
SWIFT: UNLALV2X

