GAUJAS KAUSI
Nolikums
2020. Gads
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Saturs
1. Sacensību mērķi un uzdevumi;
2. Sacensību organizācija;
3. Sacensību norises vieta un laiks;
4. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi;
5. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām;
6. Sacensību uzvarētāju apbalvošana;
7. Kontkatinformācija
Pielikums nr.1
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1. SACENSĪBU MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt futbolu, tajā skaitā arī telpu futbolu un to
kultūru;
1.2. Atklāt jaunus futbolista talantus;
1.3. Paaugstināt esošo futbolistu meistarību;
1.4. Veicināt
komandām;

komunikāciju

starp

vietējām

un

ārzemju

1.5. Noskaidrot “Gaujas kausu“ labākās komandas;
1.6. Noskaidrot “Gaujas kausu“ labākos telpu futbola spēlētājus,
oficiālās personas un komandas dažādās kategorijās.
2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
2.1. Sacensības organizē Futbola skola “Gauja“, sadarbībā ar
Latvijas Telpu futbola asociāciju, Vidzemes Olimpisko centru un
Valmieras BSS un Valmieras pilsētas pašvaldību.
2.2. Sacensību spēles apkalpo Latvijas Futbola federācijas
Tiesnešu nodaļas nozīmēti, licencēti telpu futbola tiesneši.

3. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS
3.1. Turnīrs “Gaujas kausi“ tiek rīkots 3.posmos:
1. 23.10. - 25.10. ;
2. 06.11. - 08.11. ;
3. 13.11. - 15.11.
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23.10. - 25.10.

06.11. - 08.11.

13.11. - 15.11.

- 16+ vec. Meitenes

- 2008. g.dz. Zēni

- 2005. g.dz. Zēni

- 2011. g.dz. Zēni

- 2009. g.dz. Zēni

- 2006. g.dz. Zēni

- 2012. g.dz. Zēni

- 2010. g.dz. Zēni

- 2007. g.dz. Zēni

- 2013. g.dz. Zēni

3.2. Turnīrs notiks Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zālē,
Meža ielā 12A, Valmierā.
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI, PROGRAMMA UN NOSACĪJUMI
4.1. Katrā vecuma grupā drīkst piedalīties tikai konkrētajā gadā
dzimušie vai jaunāki spēlētāji;
4.2. Katrā vecumā grupā tiek plānotas līdz 12 komandām, katrai
komandai ir paredzētas 7 spēles;
4.3. Turnīrs

notiks vienai meiteņu vecuma grupai un 9 zēnu
vecuma grupām;
4.4. “Gaujas kausi“ notiek saskaņā ar FIFA oficiālajiem telpu
futbola (FUTSAL) noteikumiem, izņemot spēles ilgumu, kuru
nosaka organizatori, atkarībā no vecuma grupas;
4.5. Spēles ilgums : 2005 - 2011. g. dz. 1 (viens) puslaiks pa 18
minūtēm; 2012 - 2014. g. dz. 1 (viens) puslaiks pa 15 minūtēm;
16+ meitenes 1 (viens) puslaiks pa 25 minūtēm “netīrā” laika,
izņemot pēdējo minūti, kura tiek spēlēta pēc “tīrā” laika, ja
rezultāta starpība ir 2 vai mazāk vārtu guvumi;
4.6. Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu 1
punktu, par zaudējumu un tehnisko zaudējumu 0 punktus;
4.7. Ja komanda neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts tehniskais
zaudējums 0-10, pārspēlēt spēli nebūs iespējams.
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4.8. Ja divām vai vairāk Komandām ir vienāds punktu skaits
grupā, to vietu secību nosaka sekojoši:
- pēc gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs;
- pēc lielāka gūto vārtu skaita visās spēlēs;
- pēc šo Komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;
- pēc savstarpējās spēles gūto un zaudēto vārtu starpības
- pēc labāka Godīgas spēles principa ( “Fair Play“) rādītāja dzeltenā kartiņa tiek pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā
kartiņa - 2 soda punktiem (ja tā tika parādīta par divām
nopelnītām dzeltenajām kartiņām vai acīmredzamas vārtu
gūšanas iespēju liegšanu) vai 5 soda punktiem ( ja spēlētājs tiek
diskvalificēts vairāk nekā uz vienu spēli vai arī, ja oficiālā persona
tiek diskvalificēta vismaz uz vienu spēli);
4.9. Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudējums, citi
papildus rādītāji netiek izskatīti un tā automātiski ieņem pēdējo
vietu starp komandām ar vienādu punkti skaitu;
4.10. Katrs spēlētāja noraidījums tiek izskatīts individuāli.
Minimālais sods par noraidījumu - izlaista nākamā spēle;
4.11. Disciplinārās sankcijas ir atrunātas “LTFA telpu futbola
2019./2020. gada Disciplinārajā reglamentā“;
4.12. Spēles notiek Valmiera Pārgaujas sākumskolas sporta zālē,
kur laukuma izmēri ir ne mazāki kā 16 x 25 m.
4.13. Turnīra dalības maksa – EUR 100, kas ir jāsamaksā līdz
23.oktobrim (norēķinu rekvizīti tiks nosūtīti uz e-pastu pēc
pieteikuma saņemšanas).
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4.14. Uzturēšanās izdevumi:
- ēdināšana (piektdien- vakariņas; sestdien- brokastis,
pusdienas, vakariņas; svētdien- brokastis, pusdienas) un
gulēšana viesnīcās - no 50 EUR līdz 95 EUR
5. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
5.1. Komandas pieteikumu dalībai ir jāiesniedz elektroniski
(elektroniski aizpildītam word vai pdf formātā) līdz 23.oktobrim
(ieskaitot), nosūtot uz organizatora e-pastu (organizatoru
kontakti atrodami p.7.1.);
5.2. Komandas pieteikumā atļauts iekļaut ne vairāk kā 12
spēlētājus;
5.3. Spēlētājam nav atļauts pārstāvēt vairākas komandas. Tāpat
aizliegtas spēlētāju pārejas turnīra gaitā;
5.4. Vienas komandas spēlētāju formām ir jābūt vienādā krāsā ar
krāsas ziņā atšķirīgu vārtsarga formu. ;
5.5. “Gaujas kausu“ dalībniekiem līdzi jābūt personu
apliecinošam dokumentam (pase, ID karte, vai futbolista licence),
kas ir jāuzrāda pēc organizatora vai tiesneša pieprasījuma;

6. SACENSĪBU UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
6.1. Turnīra trīs labākās komandas, kā arī labākie spēlētāji
individuālajās nominācijās saņems apbalvojumus no
organizatoriem;
6.2. Turnīra organizatoriem ir tiesības piešķirt speciālās balvas
6.3. Vecuma grupās 2011; 2012; 2013 tiks apblvotas visas
komandas daībnieces.
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7.KONTAKTINFORMĀCIJA
Papildus informāciju par “Gaujas kausu“ norisi var saņemt no
organizatoriem:

Jānis Bacis
Mob.tālr.: 29236692
E-pasts: janisbacis@hotmail.co.uk
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