Apstiprinu:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs

J. Eglītis

PREIĻU NOVADA 2006. GADA MINIFUTBOLA ČEMPIONĀTA
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums:
• popularizēt futbolu Preiļu novadā;
• pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam;
• kandidātu atlase Preiļu novada izlasei.
2. Laiks un vieta:
• sacensības risinās Preiļu 1. pamatskolas sporta zālē no š.g. 14. janvāra līdz 5. martam.
3. Dalībnieki:
• Preiļu novada čempionātā piedalās organizāciju, skolu un iestāžu kolektīvi (12
dalībn.), kas apņemas ievērot sekojošo:
a) komandu spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli;
b) komandu dalībnieki ir materiāli atbildīgi par zaudējumiem, kas
ļaunprātīgas darbības rezultātā var tikt radīti Preiļu 1. pamatskolai.
4. Turnīra reglaments:
• priekšsacīkstēs komandas spēlē katra ar katru vienā aplī. Vietu secība tiek noteikta
pēc vispārpieņemtajiem futbola spēles noteikumiem;
• pēc priekšsacīkšu rezultātiem pirmo astoņu vietu ieguvēji turpina spēlēt pēc „ PLAY
OFF” sistēmas. Ceturtdaļfinālos pāros tiekas (1.v.- 8.v.), (4.v.- 5.v.), (2.v.- 7.v.),
(3.v.-6.v.). Ceturtdaļfinālu (pusfinālu, finālu) uzvarētāji tiek noskaidroti 2 spēļu
summā. Ja divu spēļu summā rezultāts ir neizšķirts, tiek nozīmēts 10 minūšu
papildlaiks. Ja uzvarētājs netiek noskaidrots papildlaikā, tiek nozīmēta soda sitienu
izpilde- pa 3 katrai komandai (pēc tam līdz pirmajai kļūdai).
• Galvenais tiesnesis: J. Nesterovičs
5. Speciālie noteikumi:
• turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri minēti komandas vārdiskajā pieteikumā.
Pieteikums iesniedzams līdz katras komandas pirmajai spēlei;
• „PLAY OFF” spēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri ir aizvadījuši vismaz 3 spēles;
• komandā jābūt vienādas krāsas krekliņos, biksītēs un getrās.
6. Disciplinārsodi:
• par sarkano kartīti spēlētājs tiek diskvalificēts uz vienu spēli, rupja spēle un brutāla
izturēšanās spēles laikā- noraidījums uz trim spēlēm;
• par trim dzeltenajām kartiņām spēlētājs tiek diskvalificēts uz vienu spēli, pēc tam par
katrām divām dzeltenajām kartiņām automātiski diskvalificē uz vienu spēli;
• divas dzeltenās kartiņas vienā spēlē tiek pielīdzinātas noraidījumam;
• par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums 0:5. Par atkārtotu
neierašanos uz spēli komanda tiek izslēgta no čempionāta.

7. Apbalvošana:
• 1. vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu un medaļām;
• 2.-3. vieta ar medaļām;
• ar specbalvām tiek apbalvota turnīra simboliskā izlase( 3 spēlētāji, 1 vārtsargs,
čempionāta rezultatīvākais spēlētājs).
8. Finansiālie noteikumi:
• visi ar turnīra organizāciju saistīties izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas
Ls 70,- un Preiļu novada domes līdzfinansējuma;
• samaksu var veikt skaidrā naudā un ar pārskaitījumu (Preiļu novada dome, Tirgus
laukums 1, reģ.nr. 90000065720, rēķins LV08UNLA0026000130630, LUB Preiļu
filiāle, UNLALV2X);
• dalības maksa jāsamaksā līdz 27. janvārim, nesamaksāšanas gadījumā komanda tiek
diskvalificēta.
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