Līgo kauss minifutbolā NOLIKUMS
1.MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt futbola attīstību Iecavas novadā.
1.2. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
1.3. Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.
2.VIETA UN LAIKS
2.1. Līgo kauss minifutbolā notiks 20.jūnijā plkst. 10.00, Iecavas novada stadionā
3.SACENSĪBU VADĪBA
3.1. Turnīru organizators Raimonds Ivenkovs sadarbībā ar futbola komandu TFK LATS.
3.2. Sacensības vada Raimonds Ivenkovs tel. 26989986, e-pasts raimonds.ivenkovs@inbox.lv
4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 8 spēlētājus
4.2. Sacensībās var piedalīties visi futbola interesenti.
4.3. Sacensību dalībnieku vecums netiek ierobežots.
5.SACENSĪBU NOTEIKUMI
5.1. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā no komandām.
5.2. Maksimālais komandu skaits - 20.
5.3. Sacensību sistēma, atkarībā no pieteikto komandu skaita (Līdz 5 komandām – apļa
sistēma. Virs 5 komandām – apakšgrupās.)
5.4. Spēle notiek viens puslaiks 12 minūtes.
5.5. Vienādu punktu skaita gadījumā grupās tiek vērtēts:
1) punkti savstarpējās spēlēs
2) gūto - zaudēto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
3) gūto - zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;
4) Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā tiek sista 3 soda sitienu sērija.
5.6. Sacensības tiesā organizātōra norādīts tiesnesis, saskaņā ar spēļu grafiku
5.7. Komandām ir tiesības spēlē pieprasīt vienu 30 sek. pārtraukumu.
5.8. Nolikumā neatrunātos jautājumus, konfliktsituācijas, risina sacensību organizators.
6. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
6.1. Dalības maksa no komandas 50 EUR kas jāsamaksā līdz pirmajai spēlei.
7. PIETEIKUMI

7.1. Komandu pieteikšanās līdz 17.jūnijam plkst. 24:00 pa tālr. 26989986 vai e-pastu
raimonds.ivenkovs@inbox.lv
7.2. Komandu rakstiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 10:00
8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks
atbildīgs personīgi!
8.1. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
9.APBALVOŠANA
9.1. Sacensību uzvarētāju komanda apbalvo ar kausu, medaļām nākamo vietu ieguvējus ar
medaļām. Labākajam spēlētājām tiek piešķirta balva.
10.AIZLIEGUMI
10.1. Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram,
alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.
10.2. Ja netiek ievērots punkts 10.1, tad komanda tiek izslēgta no sacensībām.
11. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Līgo kauss minifutbolā, kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku
privātumu.
11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams
norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
11.3 Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos
persona datos.
11.4 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas
mediju portālos un sociālos tīklos.
12. Pasākuma dienā sacensību teritorijā varēs atrasties tikai turnīra dalībnieki. Nepulcēties
grupās un ievērot 2m distanci. Reģistratūrā ierodoties jādezinficē rokas un bumba.

