Leģendu turnīrs bērniem mini-pitch formātā 4 pret 4
Turnīra nolikums
1.Turnīra mērķis:
1.1. Futbola popularizēšana bērnu un jauniešu vidū.
1.2. Interesantas atpūtas nodrošināšana bērniem un jauniešiem.
1.3. Pieredzes apmaiņa starp dažādām organizācijām (futbola skolām, bērniem, jauniešiem,
vecākiem, treneriem, tiesnešiem, organizatoriem, profesionāliem futbolstiem).
1.4. Kvalitatīva foto un videomateriālu sagatavošana, ko izmantot futbola popularizēšanai.

2.Turnīra organizators:
2.1. SIA «Playoff», reģ. nr. 50203072151, galvenais organizators Ilvars Koscinkevičs,
info@playoff.lv, 22553331.

3. Vecuma grupas, vieta un laiks:
3.1. U-9 (2012. dz.g.) un U-10 (2011. dz.g.) apvienotā grupa – sestdien, 21.08.2021., plkst. 9:15
– 15:00, «Playoff Arena» (Kauguru iela 6, LV-1046, Rīga).
3.2. U-11 (2010. dz.g.) un U-12 (2009. dz.g.) apvienotā grupa – sestdien, 21.08.2021., plkst. 9:15
– 15:00, «Playoff Arena» (Kauguru iela 6, LV-1046, Rīga).

4. Turnīra formāts:
4.1. Spēles ilgums – 6 minūtes, laukumā katrā komandā vienlaikus atrodas 4 spēlētāji (3
laukuma spēlētāji + 1 vārtsargs). Laukuma izmērs ir 20 x 11 metri (laukumus norobežo borti un
tīkls, ļaujot bumbai nepārtraukti būt spēlē), vārtu izmērs – 3 m x 1.5 m (platums x augstums) U9 un U-10 apvienotajā grupā, bet 3 m x 2 m (platums x augstums) attiecīgi U-11 un U-12 grupā.
4.2. Bumbu izmērs: 4. (ceturtā) izmēra bumbas.
4.3. Turnīrā netiek fiksēti rezultāti (bērni spēlē priekam).
4.4. Turnīrā netiek noteikts uzvarētājs vai izcīnītas vietas.
4.5. Katrā komandā ir ne vairāk kā 5 spēlētāji.
4.6. Spēles notiek vienlaicīgi uz 6 futbola laukumiem. Uz septītā laukuma ir izvietotas spēles, ko
ikviens var izmantot bez maksas visu turnīra norises laiku.
4.7. Katrai komandai tiek garantētas vismaz 5 spēles.

5. Spēles noteikumi:
5.1. Ir atļauts izmantot tikai apavus ar gludo zoli un mazajām, mīkstajām «pumpām», proti, –
telpu futbola un universālos futbola apavus. Ir kategoriski aizliegts izmantot apavus ar
garajiem korķiem.
5.2. Spēles notiek pēc ierastās futbola spēles principiem bez spēles laika apstādināšanas.
5.3. Ir aizliegts vilcināt spēles laiku vai izrādīt pasivitāti. Pārkāpuma gadījumā bumba tiek atdota
sāncenšu komandas vārtsargam.
5.4. Ikvienam futbolistam ir tiesības atrasties un spēlēt vārtu laukumā.
5.5. Spēlētājiem ir aizliegts atbalstīties (turēties) pret laukuma konstrukcijām un vārtiem.

5.6. Ja futbolists (uzbrucējs) mēģina veikt kustību starp pretinieku (tobrīd - aizsargu) un bortu,
aizsargam ir jāizvairās no iespējamā kontakta. Spēlētāju grūšana laukumā ir kategoriski aizliegta.
5.7. Nesportiskas vai rupjas rīcības gadījumā spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām un
komanda paliek mazākumā. Ja tiek noraidīts vārtsargs, tad komanda paliek mazākumā, bet cits
spēlētājs drīkst ieņemt vārtsarga vietu. Šis noteikumu punkts attiecas arī uz bīstamu spēli, kad
apstākļu sakritības rezultātā pretinieks nav guvis traumu.
5.8. Vārti tiek ieskaitīti, kad bumba pilnībā ir šķērsojusi vārtu līniju.
5.9. Vārtsargs drīkst pamest savu vārtu laukumu, taču bumbai drīkst pieskarties ar rokām tikai
savā vārtu laukumā.
5.10. Visiem spēles dalībniekiem ir jābūt nepārprotami skaidram, kurš ir katras komandas
vārtsargs. Vārtsarga maiņu drīkst veikt tikai apturētas spēles gadījumā (netiek pieņemts
princips, ka «pēdējais ir vārtsargs»).
5.11. Vārtsargs drīkst turēt bumbu rokās ne ilgāk par 3 sekundēm.
5.12. Vārtsargam ir tiesības mest vai sist bumbu pāri centram, kā arī sist pa vārtiem.
5.13. Vārtsargs drīkst ņemt bumbu rokās pēc komandas biedra piespēles ar krūtīm vai galvu.
Vārtsargs nedrīkst ņemt bumbu rokās pēc komandas biedra piespēles ar kāju.
5.14. Vārtsargs drīkst spēlēt uz zemes (krist), bet ir aizliegts taisīt izklupienus (arī ar rokām) uz
pretinieka kāju pusi.
5.15. Ir aizliegts traucēt vārtsargam bumbas izspēli.
5.16. Pēc zaudētiem vārtiem vārtsargs izspēlē bumbu no zemes ar kāju no vārtu laukuma.
Pretinieks nedrīkst atrasties tuvāk par 3 metriem vārtu laukumam.
5.17. Ja vārtsargs gūst vārtus, metot bumbu ar roku, tie netiek ieskatīti, izņemot gadījumus, kad
bumbai – pirms tā šķērsojusi vārtu līniju – ir pieskāries kāds cits spēlētājs.

5.18. Katrai komandai ir neierobežots maiņu skaits. Ievērojot maiņu noteikumus, laukuma
spēlētāji drīkst brīvi mainīties arī ar vārtsargu.
5.19. Maiņas notiek brīžos, kad bumba nav spēlē.
5.20. Turnīrā nav «autu», stūra sitienu un aizmugures.
5.21. «Pendele» ir sitiens vai izgājiens 1 pret 1 ar vārtsargu no laukuma centra, kas ir uzbrucēja
brīva izvēle. Vārtsargam nav atļauts pamest vārtu laukumu. «Pendeles» izpildīšanai tiek dots 7
sekundes ilgs laiks. Ja «pendeles» laikā vārtsargs pieskaras bumbai (izņemot sitiena laikā, kad
bumba ielido vārtos), bumba skar laukuma konstrukcijas vai tīklu, «pendele» tiek uzskatīta par
atvairītu. Uzbrucējs drīkst veikt kustības tikai virzienā uz vārtiem un izpildīt sitienu jebkurā brīdī.
5.22. «Pendele» tiek piešķirta, ja:
○

Vārtsargs ārpus vārtu laukuma pieskaras bumbai ar roku;

○

Spēlētājs veic rupju izklupienu;

○

Spēlētājs rupji vai apzināti ir izdarījis pārkāpumu;

○

Vārtsargs veic izklupienu uz pretinieka kāju pusi (arī ar rokām);

○

Vārtsargs pieskaras bumbai ar roku pēc komandas biedra piespēles ar kāju;

○
Vārtsargs tur bumbu rokās ilgāk par 3 sekundēm (otrā un katra nākamā pārkāpuma
gadījumā);
5.23. Pēc «pendeles» izpildīšanas izspēle notiek no vārtiem ar vārtsarga izspēli no zemes ar
kāju.
5.24. Ir aizliegts izrādīt agresivitāti un pārlieku lielu aktivitāti, izraisot iespējamas sadursmes.
Tiesnesim ir tiesības brīdināt pirmā pārkāpuma gadījumā un noraidīt vainīgo līdz spēles beigām,
ja spēlētājs neizmaina savu izturēšanos.

5.25. Kāju aizsargi ir obligāti. Vārtsargam ir tiesības izmantot cimdus.
5.26. Spēles sākuma izspēle notiek no centra. Ir aizliegts tiešs sitiens pa vārtiem. Pretinieki
izspēles brīdī atrodas ne tuvāk kā 3 metrus no bumbas.
5.27. Lai saglabātu cietušās komandas priekšrocības, sods var netikt fiksēts uzreiz.
5.28. Ja spēlētājs, kurš kontrolē bumbu, jūtas iespiests stūrī, viņš drīkst pacelt roku. Lēmumu,
kam tiek atdota bumba, lemj tiesnesis. Spēle turpinās ar vārtsarga (komanda, kam pieškirta
bumba) izspēli no vārtiem.
5.29. Soda sitiena (brīvsitiena) laikā pretinieku spēlētāji nedrīkst atrasties tuvāk nekā 3 metrus
bumbai.

5.Medicīniskā palīdzība:
5.1. Turnīra laikā būs sertificēts medicīniskais personāls medicīniskās palīdzības sniegšanai.

6.Apbalvošana:
6.1. Visi turnīra dalībnieki tiks apbalvoti par dalību turnīrā ar piemiņas veltēm.
6.2. Visi turnīra dalībnieki un treneri saņems bezmaksas pusdienas.
6.3. Visi turnīra dalībnieki - katra komanda - saņems 25 bezmaksas ieejas biļetes no Latvijas
Futbola federācijas (LFF) uz Leģendu spēli «Skonto» stadionā 21. augusta vakarā. Biļetes
elektroniski tiks nosūtītas kluba vadītājam/atbildīgajam trenerim, kurš tās izdalīs kluba
spēlētājiem un viņu vecākiem, kas pavadīs bērnus uz stadionu. Vecāki un bērni ar LFF biļetēm
var doties uz stadionu arī bez Covid-19 sertifikātiem, jo tiks atvēlēta vieta slēgtā sektorā.

7. Reģistrēšanās turnīram:
7.1. Reģistrēšanās turnīram jāveic līdz 2021. gada 19. augusta plkst. 19:00.
7.2. Reģistrēšanās notiek elektroniski, rakstot uz e-pastu info@playoff.lv vai zvanot uz numuru
+371 22553331 (Ilvars Koscinkevičs).
7.3. Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Materiāli var tikt brīvi izmantoti komerciālos nolūkos.

8. Līdzjutēji
9.1. Līdzjutējiem un vecākiem ieeja hallē turnīra laikā šoreiz ir liegta ar mērķi panākt pēc
iespējas drošākus apstākļus sacensību dalībniekiem Covid-19 pandēmijas dēļ. Katram
dalībniekam būs pienākums aizpildīt Covid-19 drosības anketu un izmērīt temperatūru.
Paaugstinātas temperatūras gadījumā spēlētājam dalība tiks liegta.
9.2. «Playoff Arena» visas dienas garumā būs pieejamas bezmaksas spēles.

10. Rekvizīti:
SIA «Playoff»
Reģ. nr. 50203072151
Adrese: Kauguru iela 6, LV-1046, Rīga
SEB banka
UNLALV2X
LV10UNLA0055000107783
Uz drīzu tikšanos!

