
APSTIPRINĀTS  Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore D. Cīrule 2018. gada 22. augustā  DAUGMALES TELPU FUTBOLA TURNĪRS “RUDENS KAUSS 2018” NOLIKUMS  1. Mērķis 1.1.  Popularizēt telpu futbolu Ķekavas novada iedzīvotāju vidū; 1.2.  Radīt sportisku sacensību starp novada iedzīvotājiem; 1.3.  Noskaidrot Daugmales telpu futbola turnīra uzvarētājus.  2. Vieta un laiks 2.1.  Daugmales telpu futbola turnīrs “Rudens kauss 2018” norisināsies Daugmales pamatskolas sporta zālē; 2.2.  Sacensību sākums 2018. gada 30. septembrī, plkst. 10.00. Reģistrācija no plkst. 9.45.  3. Organizatori 3.1.  Turnīru organizē Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra. Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Petrovs.  4. Tiesneši 4.1.  Spēles tiesā Latvijas Futbola Federācijas nozīmēti tiesneši, strīdu gadījumā tiek pieaicināts sacensību galvenais tiesnesis.   5. Dalībnieki un dalības maksa 5.1.  Turnīrā var piedalīties ikviens interesents;  5.2.  Komanda sastāv no 8 spēlētājiem (5 laukuma spēlētāji + 3 rezervisti). Nedrīkst spēlēt Latvijas telpu futbola virslīgas vai līdzvērtīgu ārvalstu turnīru spēlētāji, kuri ir izgājuši laukumā vismaz vienā spēlē 2017/2018 gada sezonā; 5.3.  Maksimālais komandu skaits turnīrā – 10; 5.4.  Dalība turnīrā ir 15 Eur no komandas; 5.5.  Dalības maksa jāiemaksā organizatoru kontā vai skaidrā naudā (līdz komandas pirmajai spēlei); 5.6. Veicot bankas maksājumu obligāti jānorāda komandas nosaukums!              Saņēmējs: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra              Reģ nr: 90009029994              Norēķinu konts: LV97UNLA0050013650885              Banka: SEB Banka              Juridiskā adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 5.7. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) 



izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava. 6. Pieteikumi 6.1.  Turnīram jāpiesakās iepriekš elektroniski mājaslapā sports.kekava.lv 6.2.  Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 25. septembrim;  7. Komandas kapteinis 7.1.  Komandas kapteinis uzņemas atbildību par komandas uzvedību un disciplīnu; 7.2.  Komandas kapteinis informē savu komandu laicīgi par spēļu laikiem; 7.3.  Komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas iepazīstināšanu ar sacensību nolikumu.  8. Sacensību noteikumi 8.1.  Spēles tiek rīkotas atbilstoši FIFA telpu futbola noteikumiem; 8.2.  Turnīra izspēles kārtība un spēļu ilgums tiks paziņots pēc 25. septembra, vadoties no pieteikto komandu skaita; 8.3. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p. 8.4. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir: 
• labāka vārtu starpība visās spēlēs; 
• vairāk uzvaru visās spēlēs; 
• vairāk vārtu guvumu visās spēlēs; 
• labāks FAIR PLAY (Godīgas spēles) rezultāts (dzeltenā kartiņa 1p, sarkanā 5p – augstāka vieta komandai ar mazāk ‘kartiņu punktu’). 
• Ja arī pēc šiem rādītājiem nav iespējams noteikt uzvarētāju, tiek rīkota 6m tiešo brīvsitienu izspēle pa 5 sitieniem katrai komandai, ja arī šādi nav noteikts uzvarētājs, sitienu sēriju turpina līdz pirmajai vienpusējai  kļūdai. Kamēr visi nediskvalificētie spēlētāji nav izpildījuši sitienu, spēlētājs nedrīkst atkārtoti izpildīt sitienu.  8.5. Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no turnīra, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5, ja tā ir nospēlējusi vismaz 7 spēles, pretējā gadījumā visi komandas rezultāti tiek anulēti. 8.6. Ja spēlētājs saņem sarkano kartiņu, viņam ir jāizlaiž viena spēle. Par citu, šeit neatrunātu, pārkāpumu soda sankcijām lemj sacensību galvenais tiesnesis un spēles tiesnesis.   9. Sacensību kārtība 9.1.  Reģistrācija no 9.45 līdz 10.00; 9.2.  Sacensību atklāšana plkst. 10.00.  10.  Apbalvošana 10.1.          Sacensībās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām, kausiem un atbalstītāju sarūpētām balvām. Iespējamas papildus balvas labākajiem spēlētājiem, utt.  11.  Protesti 11.1.         Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts sacensību rezultāts, un tā neatzīst galīgo spēles rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) sacensību organizatoriem, kuriem jālemj par PROTESTA prasību atbalstīšanu vai noraidīšanu.   



12.  Organizatoriskie jautājumi 12.1.       Sacensību organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, vietā un telpā; 12.2.        Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar parakstu, reģistrējoties sacensībām. Organizatori neuzņemas atbildību par personai nodarītajiem materiālajiem un fiziskajiem zaudējumiem un traumām; 12.3.        Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam Daugmales telpu futbola turnīra “Rudens kauss 2018” dalībniekam un tā nezināšana neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu ievērošanas un izpildes; 12.4.        Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu andris.petrovs@kekava.lv vai zvanīt uz tel.nr. 26423130.  Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. 
 


