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Mērsraga ostas pārvaldes 17. kausa izcīņa pludmales futbolā
2016
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
1.1. Noskaidrot 2016. gada Mērsraga ostas pārvaldes kausa ieguvēju pludmales
futbolā.
1.2. Popularizēt futbolu, veicināt aktīvo atpūtu, noskaidrot novada labākās komandas,
spēlētājus un tiesnešus un veicināt futbola spēles attīstību Mērsraga novadā.

2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības vada un organizē Mērsraga novada sporta organizators, saskaņā ar šo
nolikumu, sacensību galvenais tiesnesis Ivars Indruškevičs.

3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek 20.augustā, Mērsraga pludmalē pie Bākas.

4. Dalībnieki
4.1. Dalībnieku skaits komandā 6 .

5. Sacensību sarīkošanas kārtība
5.1. Sacensības tiek sarīkotas atbilstoši pastāvošajiem FIFA noteikumiem, un šim
nolikumam.
5.2. Komandas spēlē viena apļa grupas turnīru katra ar katru vienu spēli.Ja komandas
vairāk par sešām tiek veidotas divas grupas.
5.3. Pēc grupu turnīra notiek izslēgšanas spēles, kurās noskaidro Mērsraga novada
kausa ieguvējus. Par izslēgšanas pāriem vienojas kapteiņu sanāksmē un tas
atkarīgs no komandu skaita.
5.4. Maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotas maiņas. Mainīties atļauts tikai
laukuma galā aiz saviem vārtiem.
5.5. Spēles laiks atkarīgs no komandu skaita un tiks noteikts komandu kapteiņu
sanāksmē.
5.6. Spēlētāju mūris 5m; ja sods izdarīts tiešā vārtu tuvumā, vai bumbai lidojot vārtu
virzienā tiek tīši nospēlēts ar roku tiek nozīmēts soda sitiens no centra pa tukšiem
vārtiem. Jā bumba nepārprotami lido vārtos un to tīši apstādina ar roku vārti tiek
ieskaitīti un spēlētājs saņem sarkano kartīti, komanda spēlē mazākumā un
spēlētājam nākošā spēle jāizlaiž.
5.7. Laukumā spēlētāji ir 4 un spēlē bez vārtsarga. Ja komanda uz spēli ierodas mazāk
kā trīs spēlētāji, tad komandai tiek piešķirts zaudējums 0:3.

6. Laukums.
6.1. Laukuma izmēri 20 x 40 m, vārtu izmēri 2x3 m.

7. Protesti.
7.1. Protesta iesniegšanu iespējama 5 minūšu laikā pēc spēles.
7.2. Rakstiskā protestā, kuru paraksta komandas kapteinis jābūt izsmeļošai
motivācijai un tas jānogādā sacensību galvenajam tiesnesim.

7.3. Protestu iesniedzot komandai jāiemaksā 15 Eiro, protests jāiesniedz sacensību
vadībai. Ja protestu apmierina iemaksātā nauda tiek atgriezta protesta
iesniedzējam
7.4. Protestus izskatīšanai nepieņem ja tie iesniegti par soda sitienu no centra,
ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem, spēles laiku.

8. Tiesneši
8.1. Tiesnešus uz spēli nozīmē sacensību galvenais tiesnesis.
8.2. Tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne
komandas vadītāji.

9. Uzvarētāju noteikšana
9.1. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām
komandām grupu stadijā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:
1. Labāks rādītājs savstarpējā spēlē;
2. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
3. Lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
4. Vairāk uzvaru visās spēlēs;

10.Disciplinārie jautājumi:
10.1. Diviem brīdinājumiem vienas spēles laikā seko noraidījums (netieša
sarkanā kartīte) un sekojoša automātiska diskvalifikācija uz nākošo spēli. Divi
brīdinājumi, kas nozīmēja sarkano kartīti, tiek dzēsti.
10.2. Noraidījumam automātiski seko diskvalifikācija uz nākošo spēli.
Sacensību vadība var pagarināt diskvalifikācijas laiku.
10.3. Par atklātu sišanu pretiniekam (kautiņš) spēlētājs tiek diskvalificēts no turnīra un tiek
izraidīts no pludmales teritorijas. Par vardarbību pret spēles tiesnesi spēlētājs tiek diskvalificēts uz
mūžu un izraidīts no pludmales teritorijas.
10.4. Spēlētājam aizliegts iziet laukumā stiprā alkohola reibumā, par reibuma pakāpi lemj
spēles galvenais tiesnesis.

11. Komandas sodi.
11.1. Komandai ieskaita zaudējumu spēlē ar 0:3
1.Neierašanos uz spēli.
2.Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli.
4.Spēles pārtraukšanu komandas spēlētāju nedisciplinētības dēļ.
5.Diskvalificēta vai nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē.
6. Ja vienas spēles laikā komanda saņem 2 sarkanās kartītes, spēle tiek pārtraukta tai tiek
piešķirts zaudējums 3:0, ja rezultāts bijis lielāks tas paliek spēkā.
7. Komanda tiek izslēgta no kausa izcīņas par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas
pārkāpumiem.
.

12.Apbalvošana
12.1. Pirmo vietu ieguvusī komanda saņem titulu- Mērsraga ostas pārvaldes 17. kausa ieguvējs
pludmales futbolā 2016.
12.2. Pirmās trīs vietas ieguvušās komandas 6 spēlētāji, tiek apbalvoti ar diplomu, medaļām.
Pirmā vieta saņem kausu. Rezultatīvākais turnīra spēlētājs saņem pārsteiguma balvu. Tiek
izspēlēts konkurss par precīzākā sitiena īpašnieku sitienos no laukuma centra pa tukšiem
vārtiem.

Mērsraga novada domes sporta organizators :

Ivars Indruškevičs

