Bērnu futbola turnīra „Carnikavas kauss 2019”
NOLIKUMS
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1. Mērķis
Turpināt tradīciju, ik gadu Carnikavas sporta kompleksā sarīkot
Carnikavas kausa izcīņu futbolā bērnu komandām;
popularizēt aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot
futbola sacensības bērniem;
dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt fizisko sagatavotību, kā
arī tehniski – taktiskās prasmes un iemaņas futbolā;
paplašināt dalībnieku, treneru un organizatoru personīgos kontaktus,
piesaistīt futbolam jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus;
veidot un attīstīt Carnikavas novada sportisko tēlu, t.sk., Latvijas
futbola sabiedrībā.
2. Organizatori un vadība
Sacensības organizē Carnikavas pamatskola sadarbībā ar Carnikavas
novada domi;
sacensības vada Carnikavas pamatskolas futbola treneris Ivars
Zvirbulis, tālr. +371 29491052;
spēles tiesā sacensību organizātoru norīkoti tiesneši;
atbildīgais par drošību un sabiedrisko kārtību pasākuma laikā
Pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkalis, tālr. +371 25626704.
Pašvaldības policijas diennakts tālrunis +371 22006686.
3. Vieta un laiks
Sacensības norisinās 2019.gada 3.augustā un 2019.gada 10. –
11.augustā Carnikavas novadā, Carnikavā, Carnikavas sporta
kompleksā, Smilšu ielā 1.
sacensību spēļu sākums plkst. 10.00.
atkarībā no dalībnieku skaita, pirmo spēļu sākuma laiki var tikt
mainīti, par ko sacensību organizatori savlaicīgi informēs komandu
pārstāvjus.

4. Sacensību dalībnieki un norises kārtība
4.1. Turnīrā piedalās Carnikavas komandas un organizatoru uzaicinātās
klubu komandas;
4.2. Sacensības norisinās 2 vecuma grupās:
4.2.1. vecuma grupa U-10 (2009.gadā dzimušie);
4.2.2. vecuma grupa U-9 (2010.gadā dzimušie);
4.3. komandas sastāvs 14 spēlētāji + 1 treneris;
4.4. uzvarētāji un komandu sadalījums pa vietām tiek noteikts U-10
vecuma grupā;
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spēļu kalendāru sastāda sacensību organizētāji, ar nosacījumu, ka
katrai komandai tiek nodrošinātas vismaz 5 spēles.
5. Sacensību noteikumi
Spēles laikā uz laukuma atrodas 8 spēlētāji (7 laukuma spēlētāji +1
vārtsargs);
laukuma izmērs 60x40 metri U-10 vecuma grupā, 55x35 U-9 vecuma
grupā;
vārtu izmērs 5x2 metri;
spēles laiks 2x15 minūtes;
bumbas izmērs Nr.4 abām vecuma grupām;
maiņu skaits neierobežots;.
spēlētāju maiņas var veikt, neapstādinot spēli. Maiņas laikā abiem
spēlētājiem jānomainās pār sava laukuma puses sānu līniju pie
laukuma centra;
no sānu līnijas (auts) bumba tiek ievadīta ar rokām;
standarta sitienu (stūris, tiešais brīvsitiens) izpildes brīdī pretinieku
komandas spēlētāji nedrīkst atrasties vārtsarga laukumā;
ja komandai uz laukuma ir vairāk nekā šajā nolikumā noteiktais
spēlētāju skaits, liekais spēlētājs saņem dzelteno kartīti;
ir atļautas atkārtotas spēlētāju maiņas;
ja spēlētājs vienā spēlē saņem divas dzeltenās kartītes vai uzreiz
sarkano kartīti, tad šis spēlētājs tiek noraidīts no laukuma un viņam ir
jāizlaiž nākamā spēle.
ja spēlētājs tiek noraidīts no laukuma, komanda 5 minūtes spēlē
mazākumā, vai līdz brīdim, kad zaudē vārtus;
tiesneša lēmumi ir galīgi, un tos nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne
komandu pilnvarotās personas;
sacensību galvenajam organizētājam (I.Zvirbulim) ir tiesības pieņemt
lēmumus par jautājumiem, kuri nav minēti šo sacensību nolikumā.

6.5.

6. Pieteikšanās
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2019.gada 20.jūlijam pie Carnikavas
pamatskolas Futbola trenera Ivara Zvirbuļa pa tālruni +371 29491052;
rakstiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā pirms pirmās spēles;
pieteikumi jāparaksta komandas trenerim;
pēc sacensību organizētāju pieprasījuma, komandas pārstāvim ir jābūt
gatavam uzrādīt attiecīgās komandas spēlētāju dzimšanas datumu
apliecinošus dokumentus;
iesniedzot pieteikumu, spēlētāji piekrīt ievērot šī turnīra nolikumu.

7.1.

7. Apbalvošana
Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc spēļu aizvadīšanas;
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7.2.

U-10 vecuma grupā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām
un kausiem vai sacensību organizātoru sarūpētām balvām, U-9 vecuma
grupā visu komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām vai sacensību
organizātoru sarūpētām balvām.

8. Īpašie noteikumi
8.1. Uz stadiona futbola laukuma zālāja ir atļauts uzturēties tikai
komandu spēlētājiem, treneriem un vienam trenera palīgam;
8.2. līdzjutējiem ir atļauts uzturēties spēļu laukumu malās (bet ne aiz
gala līnijām (aiz vārtiem)), pretējā pusē komandas rezervistiem un
treneriem;
8.3. par komandas līdzjutēju uzvedību ir atbildīgi komandu oficiālie
pārstāvji. Par līdzjutēju, kā arī treneru un viņu palīgu iejaukšanos
spēļu norisē – tiesnešu lēmumu apstrīdešanā, apvainošanā,
necenzētu vārdu lietošanā un citu sabiedrībā pieņemtu ētikas
normu pārkāpšanā, komanda var tikt diskvalificēta no turnīra;
8.4. sacensību dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un
sagatavotību sacensībām;
8.5. Pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts! Uzņemtie materiāli tiks
izmantoti
publicitātes
vajadzībām
Carnikavas
novada
informatīvajā izdevumā "Carnikavas Novada Vēstis" un
Carnikavas novada domes mājaslapā www.carnikava.lv.
8.6. Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks piekrīt savu personas datu
apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma
7.1.pantu.
8.7. spēļu norises vietā (Carnikavas sporta kompleksa un Carnikavas
pamatskolas teritorijā) kategoriski aizliegts ienest un lietot
alkoholiskos dzērienus, citus apreibinošos līdzekļus un smēķēt;
8.8. šī noteikuma pārkāpšana var būt par iemeslu komandas
diskvalifikācijai, kā arī Latvijas Republikas likumdošanā
paredzētajiem sodiem;
8.9. sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem ir pienākums ievērot
Carnikavas sporta kompleksa izmantošanas noteikumus;
8.10. apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākuma
organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma
vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu
tiesas ceļā;
8.11. visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar šo sacensību nolikumu. Šī
nolikuma nosacījumu nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās
atbildības;
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8.12. atklātu rupjību, sitienu, kautiņu vai nekārtību izraisīšanas gadījumā
Pašvaldības policija ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolu.
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9. Serviss dalībniekiem
Dzeramais ūdens spēles laikā; komandu autobusu stāvvieta (katrai
komandai 1 vieta) Sporta kompleksa teritorijā;
mazgāšanās – auksta duša no caurules turpat stadiona teritorijā un
dušas Carnikavas pamatskolas ģērbtuvēs.

