APSTIPRINU:
Nīcas novada attīstības biedrības vadītājs
Ingars Kalējs
_____________________
2020.gada 28.septembrī

Telpu futbola turnīra „Nīcas kauss 2020”
sadarbībā ar JOMA-SPORT
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt telpu futbolu Nīcā, Liepājas reģionā un Latvijā.
2. Futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko komandu noteikšana.
3. Draudzības kontaktu nostiprināšana futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
Atbildīgie par turnīru Ingars Kalējs / Janeks Kreitāls.
Tiesnešus uz spēlēm norīko Igors Tagijevs.
Vieta un laiks
Sākot ar 19. septembri, sacensības norisināsies nedēļas nogalēs saskaņā ar spēļu grafiku. Dienā
komanda spēlē ne vairāk, kā vienu spēli. Turnīrs norisinās Nīcas sporta hallē.
Dalībnieki
Turnīrā piedalās līdz astoņām komandām no Nīcas, Liepājas un tuvākās apkārtnes. Pieteikšanās līdz
10.08. uz epastu:sports@nica.lv vai telefonu:26174896
Komandu sastāvā līdz 20 spēlētājiem (skat pielik. Nr.1) Spēlētājiem turnīra laikā netiek pieļauta
iespēja mainīt komandas.
Reglaments
Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 2 apakšgrupās. Dalīšana grupās notiks sekojoši:
 vispirms, ņemot vērā Liepājas atklātā amatieru telpu futbola čempionāta 2020.gadā notikušā
turnīra rezultātus, tiek „izsētas” divas stiprākās komandas katra savā grupā;
 pārējās komandas katrā grupā tiek noteiktas, izmantojot izlozi.
Spēles notiek pēc telpu futbola noteikumiem. Spēļu bumbas nodrošina turnīra organizētāji.
Laukuma izmērs (20mx40m). Spēles ilgums 2x15 minūtes tīrā laika. Katru spēli tiesās divi tiesneši.
Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu.
Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits grupā, tad vietu secību nosaka sekojoši:
 pēc šo komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;
 pēc savstarpējās spēlēs gūto un zaudēto vārtu starpības;
 pēc lielāka uzvaru skaita visās spēlēs;
 pēc gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs;
 pēc lielāka gūto vārtu skaita visās spēlēs;
 pēc labākiem disciplināriem rādītājiem – dzeltenā kartiņa tiek pielīdzināta 1 soda punktam,
sarkanā kartiņa – 2 soda punktiem (ja tā tika parādīta par divām dzeltenām kartiņām vai
pēdējās cerības sodu) vai 5 soda punktiem (ja tā tika parādīta par pārkāpumiem, kas paredz
spēlētāja diskvalifikāciju vairāk par vienu spēli).
Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums 0:5 (0 punkti tabulā).
Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudējums, citi papildus rādītāji netiek izskatīti un tā
automātiski ieņem pēdējo vietu starp komandām ar vienādu punktu skaitu.
Katrs spēlētāja noraidījums tiek izskatīts individuāli. Minimālais sods par noraidījumu - izlaista
nākamā spēle.

Apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvēji turpina dalību par „Nīcas kausu 2020”. Tālāk krustā izspēlē
pusfinālus ar pretējās grupas komandām. Uzvarētāji noskaidro kausa ieguvēju, bet zaudētāji - 3.vietas
ieguvēju. Izslēgšanas spēļu posmā (pusfināli, spēle par trešo vietu, fināls) neizšķirta gadījumā,
uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles 6 m soda sitienu sēriju (3 sitieni katrai komandai, pie turpmāka
vienāda rezultātā līdz pirmajai kļūdai).
Grupu Izloze plānota 16.09.2019. pl.18:45 tiešraidē Nīcas kausa facebook lapā. Tur noteiks arī spēļu
grafiku apakšgrupās.
Disciplinārās sankcijas
Ja spēlētājs vienas spēles laikā iegūst divas dzeltenās kartiņas, tad tās ir līdzvērtīgas sarkanai
kartiņai un spēlētājam laukums ir jāatstāj.
Sekojoši disciplinārie pārkāpumi:
Pārkāpuma veids
Soda mērs
- par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē; diskvalifikācija uz 1(vienu) spēli
- par acīmredzamu vārtu gūšanas iespējas
liegšanu (pēdējās cerības sods)
- par nesportisku uzvedību
diskvalifikācija uz 2(divām) spēlēm
- par rupju spēli, kas var izraisīt traumu;
Spēlētāja diskvalifikācija līdz turnīra beigām
- par mēģinājumu iespert vai uzbrukt
spēlētājam;
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu,
izteicienu vai žestu lietošanu;
- par mešanu ar bumbu vai citu priekšmetu;
- par agresīvu izturēšanos vai izteiktiem
draudiem
spēlētājiem,
tiesnešiem,
oficiālām personām, skatītājiem
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu) Spēlētāja un komandas diskvalifikācija līdz turnīra
spēlētājiem,
tiesnesim,
oficiālām beigām. Turnīra organizatori atkarībā no
personām, skatītājiem;
pārkāpuma smaguma ir tiesīgi vairs diskvalificēto
- par fizisku uzbrukumu spēlētājiem, komandu neaicināt uz FK Nīcas turpmāk
tiesnesim, oficiālām personām, skatītājiem organizētajiem turnīriem
Visas pretenzijas un konfliktsituācijas izskata turnīra organizatori.
Finansēšana
Dalības maksa komandai turnīrā 70 EUR, kuru komandas samaksā līdz 1. spēles sākumam
Apbalvošana
1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar balvām.
Turnīra koordinatori:
Ingars Kalējs (mob. t.: 26174896)
Janeks Kreitāls (mob. t.: 26862945)
E-mail:

sports@nica.lv

Pielikums Nr.1.

____________________________ komandas
vārdiskais pieteikums
NĪCAS KAUSAM 2020

N.P.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vārds,Uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts

