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LFF Ģenerālsekretārs
Edgars Pukinsks

Latvijas reģionu 2019. gada finālsacensības futbolā telpās zēniem
REGLAMENTS

REGLAMENTS

1.

MĒRĶIS UN UZDEVUMS

1.1
1.2
1.3

Nodrošināt komandas ar oficiālām sacensībām ziemas periodā;
Noskaidrot Latvijas spēcīgākās jaunatnes komandas futbolā telpās;
Popularizēt un attīstīt futbolu.

2.

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA

2.1 Sacensības organizē un vada LFF, sadarbojoties ar LFF Reģionāliem centriem un
saskaņā ar šo reglamentu;
2.2 Tiesnešus uz sacensībām nozīmē LFF Reģionālo centru tiesnešu koordinatori.

3.

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

3.1

Sacensības norisināsies no 2019.gada 11. līdz 15.martam sekojošos reģionos:

VECUMA GRUPA
DATUMS
U14 (2005)
11.marts
U12 (2007)
12.marts
U10 (2009)
13.marts
U13 (2006)
14.marts
U11 (2008)
15.marts
LFF Reģionu centru vadītājiem līdz 2019.gada 1.februārim ir
vadībai darīt zināmu precīzu sacensību norises vietu.

4.

VIETA
Kuldīga
Salaspils
Smiltene
Rēzekne
Ludza
pienākums sacensību

DALĪBNIEKI

4.1
Sacensībās piedalās katra reģiona (ZAL, Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale,
Rīga) labākā komanda pēc reģionu sacensību rezultātiem un laukuma saimnieki.
4.2
Sacensības notiks 5. vecuma grupās:
Zēni un jaunieši:
U14 - 2005. gadā dzimušie un jaunāki;
U13 - 2006. gadā dzimušie un jaunāki;
U12 - 2007. gadā dzimušie un jaunāki;
U11 - 2008. gadā dzimušie un jaunāki;
U10 - 2009. gadā dzimušie un jaunāki.
4.3
4.4
4.5
4.6

Komandas pieteikums un dalībnieku licences ir obligātas;
Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņiem ar numuriem;
Spēlētāji var piedalīties spēlē tikai telpu futbola apavos, kājsargi ir obligāti;
Komandas sastāvs sacensībās – 12 spēlētāji, treneris, oficiāla persona.

5.

SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA

5.1

Sacensības notiek telpās ar minimālo laukuma izmēru 20 x 40 metri, maksimālo
laukuma izmēru 22 x 44 metri, vārtu izmēru 2 x 3 metri. Laukumā jābūt
iezīmētam soda laukumam atbilstoši telpu futbola noteikumiem. Laukuma
segumam jābūt līdzenam – koks, sintētika.
5.2
Sacensības tiek organizētas prasībām atbilstošās sporta hallēs ar vismaz 120
skatītāju vietām;
5.3
Sacensību vietā dalībniekus un tiesnešus obligāti jānodrošina ar ģērbtuvēm un
dušām;
5.4
Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis;
5.5
Sacensībās pirmais formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”.
Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņ
vestītēs;
5.6
Spēlētāju skaits laukumā – 5 (4 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs);
5.7
Spēles laiks 1 x 16 minūtes. Ja sacensībās piedalās mazāk par 6 komandām,
lēmumu par spēles laika palielināšanu pieņem sacensību galvenais tiesnesis;
5.8
Komandai ir tiesības uz vienu minūtes pārtraukumu katrā spēlē;
5.9
Pēdējā spēles minūtē tiek spēlēts tīrais laiks;
5.10 Sacensībās tiek izmantota futbola bumba Nr.4.
5.11 Sacensībās tiek izspēlēts viena apļa turnīrs komandām tiekoties katrai ar katru;
5.12 Sacensības notiek pēc FIFA noteikumiem ar sekojošām izmaiņām:
5.12.1 situācijā, kad bumba no pretinieka spēlētāja šķērsojusi gala līniju, vārtsargs
to ievada spēlē ar roku. Bumba skaitās ievadīta spēlē, ja tā ir atstājusi soda
laukumu. Vārtsargam, pēc bumbas ievadīšanas spēlē no vārtu laukuma,
aizliegts bumbu atspēlēt ar galvu.
5.12.2 standartsituāciju izpildes laikā pretinieka komandas spēlētāji bumbai
nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem,
5.12.3 spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu, tiek noraidīts līdz
spēles beigām, un automātiski izlaiž arī nākamo spēli. Komanda, kuras
spēlētājs noraidīts, 2 minūtes spēlē mazākumā. Ielaižot vārtus mazākumā,
komandas spēli atsāk pilnos sastāvos,
5.12.4 ja vārtsargs savas komandas labā gūst vārtus ar roku, tie netiek ieskaitīti,
5.12.5 gūti vārti ar tiešu sitienu pēc spēles atsākšanas no laukuma centra netiek
ieskaitīti,
5.12.6 bumbai šķērsojot sānu līniju, pretējās komandas spēlētājs to ievada spēlē
ar kāju no līnijas šķērsošanas vietas,
5.12.7 par pārkāpumu soda laukumā tiek nozīmēts 6 metru tiešais brīvsitiens,
5.12.8 visās citās situācijās tiesneši vadās pēc futbola noteikumiem (piemēram,
vārtsargs bumbu nedrīkst ņemt rokās pēc sava spēlētāja atspēles, utt.).

6.

DISCIPLĪNA

6.1

Komandas vadība atbild par savas komandas vecāku uzvedību spēles laikā;

6.2

Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada no savas zonas vienā
laukuma pusē.

7.

VĒRTĒŠANA

7.1
7.2

Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punkti;
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komandai, kurai:
7.2.1 labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, uzvaras, vārtu attiecība, gūtie
vārti),
7.2.2 vairāk uzvaru visās turnīra spēlēs,
7.2.3 labāka kopējā vārtu attiecība,
7.2.4 vairāk gūto vārtu,
7.2.5 mazāk punktu par disciplīnas pārkāpumiem (brīdinājums – 1, noraidījums –
3 punkti),
7.2.6 ja iepriekš uzskaitītie rādītāji komandām ir vienādi, vietu noskaidrošanai
tiek izpildīta 6m sitienu sērija.

8.

MEDICĪNA

8.1

Sīku traumu gadījumā turnīra rīkotāji nodrošina medicīnas darbinieku
sacensību vietā;
Nopietnas traumas gadījumos tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība
tel. 112.

8.2

9.

APBALVOŠANA

9.1
9.2

1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un medaļām (14 gb);
Individuālās balvas saņems katras komandas vērtīgākais spēlētājs.

10.

FINANSES

10.1

Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi,
ēdināšana, ekipējums) sedz sacensību dalībnieki;
Pārējos organizatoriskos izdevumus un pasākuma norisi finansē Latvijas
Futbola federācija.
Izdevumus, kas saistīti ar sporta halli īri sedz finālsacensību uzņemošais klubs/
laukuma saimnieks.

10.2
10.3

