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Apstiprinu: ………………… 

 Biedrības “Futbola klubs Iecava” 

  valdes priekšsēdētājs Juris Ludriķis 

 2019.gada 25.aprīlis 
 

Iecavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā - 2019 

NOLIKUMS 
4 

Mērķis 

Sekmēt futbola attīstību novadā. 

Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

Noskaidrot labākās turnīra komandas un spēlētājus. 
 

Laiks un vieta 

Turnīrs risināsies 2019.gada 27., 28..aprīlī un 5.maijā sporta namā “Dartija”, Grāfa laukumā 7, 

Iecavā.. Spēles sāksies pulksten 10:00. 
 

Dalībnieki 

Novada kausa izcīņas turnīrā piedalās 8 komandas: Ballu Motors, FK Daugmales Dadzis, TFK Lats/ 

Stropiņi, FK Haribo, Lions, Bastions, Koņi, FK RAF.  Komandas sastāvā drīkst pieteikt 14 

spēlētājus. Komandu vārdiskais pieteikums jāiesniedz pirms pirmās turnīra spēles. Turnīra gaitā 

pieteikt papildus spēlētājus nevar.  
 

Turnīra vadība 

Sacensības organizē biedrība “Futbola klubs Iecava”. Sacensību galvenais tiesnesis ir Jevgēņijs 

Gedertsons. 
 

Turnīra norise 

Komandas ir sadalītas divās grupās: A.grupā 4 komandas, B.grupā 4 komandas. Savā grupā 

komandas aizvada 1 riņķa turnīru, kurā tiek noskaidrots vietu sadalījums grupā. Katras grupas 

pirmās četras komandas iekļūst ceturtdaļfinālā. Lai noteiktu vietu grupu turnīrā tiks ņemti vērā 

secīgi sekojoši rādītāji: izcīnītie punkti, savstarpējās spēlēs vairāk izcīnītie punkti, labākā iesisto 

un ielaisto vārtu starpība, lielākais iesisto vārtu skaits. Ja arī tas ir vienāds, augstāko vietu ieņem 

komanda, kas nopelnījusi mazāk sarkano un dzelteno kartiņu. Un visbeidzot, tiek veikta izloze.  

Par uzvaru tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, par zaudējumu 0 punktu.  

Komandas, kuras ir kvalificējušās ceturtdaļfinālam, aizvada izslēgšanas turnīru, kurā sadala 

vietas no 1.līdz 8..  

Vienas spēles ilgums grupu turnīrā ir 2×18 minūtes. Turnīra izslēgšanas spēļu stadijā spēles 

ilgums arī ir 2×18 minūtes, bet otrā puslaika pēdējās divas minūtes, tiek spēlēts tīrais spēles 

laiks.  

Izslēgšanas spēļu laikā neizšķirta rezultāta gadījumā katra komanda izpilda trīs 7m soda sitienus. 

Ja uzvarētājs vēl nav noskaidrots, tad komandas turpina izpildīt 7 metru soda sitienus līdz viena 

no komandām negūst vārtus . 

Telpu futbola spēles notiks pēc UEFA telpu futbola noteikumiem. 
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Disciplinārie noteikumi 

Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, neierašanās 

uz spēli, utt./ izskata galvenais tiesnesis. Par neierašanos uz spēli komanda tiek sodīta ar 20 EUR 

naudas sodu. Par disciplināru pārkāpumu spēlētāju soda ar naudas sodu 10 EUR apmērā. 

Papildus spēlētājs vai komanda var tikt diskvalificēta.  

Spēlētājam vienas spēles laikā saņemot divas dzeltenās kartiņas vai sarkano kartiņu, ir jāizlaiž 

nākošā spēle. Ja komanda neierodas uz divām spēlēm, to no turnīra izslēdz un tās rezultātus 

anulē. 
 

Apbalvošana  

Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas medaļām. Katra komanda saņem 12 

medaļas. Pirmajai vietai tiek pasniegts kauss. Balvas tiek pasniegtas arī turnīra labākajam 

spēlētājam un vārtsargam. 
 

Pieteikšanās 

Komandas jāpiesaka līdz 25.aprīlim pulksten 20:00 Jurim Ludriķim pa telefonu 29800006 vai uz 

e-pastu: fkiecava.lv.. Komandu spēlētāju vārdiskie pieteikumi iesniedzami līdz komandas 

pirmajai spēlei. 
 

Finanses 

Komandas dalības maksa turnīrā ir 70 EUR, kas paredzētas tiesnešu darba apmaksai, 

apbalvošanai un citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem. Komandas dalības 

maksa turnīrā tiek samazināta par 35 EUR komandām, kurām vismaz puse spēlētēju ir Iecavas 

novada iedzīvotāji. 
 

 
 

                
  

 


