SĀRDES ZIEMASSVĒTKU
TELPU FUTBOLA nolikums
MĒRĶIS:
Atzīt Sārdes pagasta futbola spēlētājus un fanus. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un
iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar telpu futbolu. Noskaidrot Ziemassvētku turnīra labākās
komandas, individuāli vismeistarīgāko spēlētāju un vārtsargu.

VIETA:
Tihemetsas Sporta nams

LAIKS:
2017. gada 16. decembrī
Spēļu sākums plkst. 10.00

DALĪBNIEKI:
Vecums: 2002.g. un agrāk dzimušie

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN NORISES KĀRTĪBA
Spēļu laiks 15-25 minūtes (tiks noteikts pēc reģistrācijas beigām)
Laukums 32 x 20m
Vārti 2x3m
Komandas lielums: maks. 9 spēlētāji un 1 treneris
Uz laukuma 4+1 spēlētāji
Spēlēšana ir atļauta tikai ar tīriem apaviem ar gaišu zoli vai ar zoles apzīmējumu
„NON MARKING“
 Spēles notiks turnīra sistēmā divās apakšgrupās pa 4 komandām. A apakšgrupas
uzvarētāji spēlēs play-off ar B apakšgrupas otrās vietas ieguvējiem, un otrādi. Spēļu
uzvarētāji cīnīsies par turnīra 1. un 2. vietu, zaudētāji – par 3. un 4. vietu.
Apakšgrupu trešās vietas ieguvēji cīnīsies par 5.-6. vietu un apakšgrupu pēdējās
vietas ieguvēji cīnīsies par 7.-8. vietu. (Rīkotājiem ir tiesības izdarīt izmaiņas sistēmā
pēc reģistrācijas beigām). Precīza izspēles sistēma un laika grafiks tiks publicēti
www.sksaarde.ee







Precizējumi noteikumos
 Maiņas ir atļautas tekoši.
 Dzeltenā kartīte nozīmē spēlētāja noraidīšanu no laukuma uz divām minūtēm.
 Divu minūšu sods beidzās, ja soda laikā sodītajai komandai tiek iesisti vārti.
 Divas dzeltenās kartes vienas spēles laikā tam pašam spēlētājam nozīmē sarkano kartīti.
 Sarkanā kartīte nozīmē spēlētāja noraidīšanu līdz spēles beigām un viņa komanda spēlēs
mazākumā 2 minūtes.
 Sarkano kartīti ieguvušais spēlētājs izlaiž nākošo spēli.
 Spēlētāju iziešana no laukuma un uznākšana uz laukumu ir atļauta tikai pār savā laukuma
pusē esošo sānu līniju.
 Vārtsargs nedrīkst izmantot bumbas ievadīšanai spēlē sitienu ar roku (atļauti ir sitiens no
zemes, metiens).

KOMANDU VIETU NOTEIKŠANA:
Par uzvaru 2, par neizšķirtu 1 un par zaudējumu 0 punkti. Uzvarētājs ir komanda, kas ieguvusi

visvairāk punktu.
Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds iegūto punktu skaits, vieta tiek noteikta
sekojoši:
 pēc gūto un zaudēto vārtu attiecības,
 pēc lielākā gūto vārtu skaita,
 pēc savstarpējās spēles vai savstarpējo spēļu iegūtiem punktiem,
 pēc savstarpējās spēles vai savstarpējo spēļu gūto un zaudēto vārtu attiecības,
 pēc savstarpējās spēles vai savstarpējo spēļu gūto vārtu skaita,
 soda sitieniem (3).

REĢISTRĀCIJA:
Turnīrā piedalīsies pirmās 8 reģistrējušās komandas.
Reģistrācijai sūtīt uz e-pastu www.sksaarde.ee Reģistrēto komandu nosaukumi būs redzami
sporta kluba mājaslapā.

DALĪBAS MAKSA:
35.- €/ par komandu,
SK Saarde BIC Swedbank: HABAEE2H
IBAN: EE802200221013976311
vai sporta namā skaidrā naudā.
Rēķina saņemšanai lūdzu sūtīt maksātāja rekvizītus uz toivo@sksaarde.ee

APBALVOŠANA:
Pirmajām trīm komandām - kausi.
Pirmo trīs komandu spēlētājiem - mantiskās balvas.
Speciālbalva turnīra vislabākajam vārtsargam un spēlētājam. (Tiks noskaidrota, pamatojoties
uz komandu pārstāvju aizklātu balsošanu)

INFORMĀCIJA:
Nils Grün, tālr 55622669 nils.gryn@gmail.com
Galvenais tiesnesis Nils Grün

Uzmanību!
Ar Tihemetsas sporta nama iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties www.sksaarde.ee

