Ielu futbola sacensības „Street football
ceļojošā kausa izcīņa 2018”
2018. gada nolikums
Organizatori un vadība
1. Sacensības rīko “FC Nikers”
Mērķi
2. Radīt jauniešiem iespēju sportiski aizvadīt brīvo laiku.
3. Ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt uzvarētāju
katrā spēlē, katrā turnīrā un sacensībās kopumā.
4. Ar ielu futbola spēļu palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem veicināt
aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, no alkohola un tabakas brīvu izklaidi.
Dalībnieki
5. Jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš atbalsta GODĪGAS spēles
principus, ir adekvāts cilvēks, aktīvs pasākumu dalībnieks un ievēro šī
Nolikuma prasības.
5.1 Spēlētāju skaits komandā: 3-5 dalībnieki.
Spēļu laukums
6. Spēles notiek 20x14 m laukumā ar apmalēm.
Spēļu vieta un laiks
7. Sacensības notiek - Ēdoles pamatskola, Ēdole, Kuldīgas novads.
8. Spēles normālais laiks apakšgrupās ir sešas minūtes bez laika apturēšanas
(neefektīvais laiks). Atsevišķo turnīru izslēgšanas spēlēm un sacensību
finālspēlēm organizatori var noteikt ilgāku spēles laiku. Organizatoriem ir
tiesības pirms katra atsevišķā turnīra sākuma noteikt citu spēles laiku.
Spēles pamatnoteikumi
9. Spēles notiek, ievērojot FIFA spēles noteikumu pamatprincipus.
10. Spēlēt aizliegts atvērtos apavos vai futbola apavos ar radzēm (bučos).
11. Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens 1:1. Pārējo
pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai soda sitiena
izspēlei.

12. Spēlētājiem nedrīkst būt klāt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri
var savainot sevi vai citus spēlētājus. Drošības nosacījumi attiecas arī uz
spēlētāju ekipējumu.
13. Spēle notiek bez vārtsarga, bet jebkurš no spēlētājiem var aizsargāt vārtus.
Aizliegts spēlēt ar rokām. Katrai komandai spēles laikā laukumā ir trīs
laukuma spēlētāji.
14. Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretiniekiem tā jāievada
spēlē no vietas laukumā maksimāli tuvu vietai, kurā tā šķērsojusi apmali.
Visās strīdīgajās situācijās bumba tiek izspēlēta laukuma malā pie centra līnijas,
piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas.
15. Pēc vārtu zaudējuma vai pēc soda sitiena tukšos vārtos bumba tiek ievadīta
spēlē no saviem vārtiem. Vispirms jāizdara piespēle un tikai pēc tam
komandas biedrs drīkst izdarīt sitienu pa vārtiem.
16. Laukums ir sadalīts divās daļās ar centra līniju, un vārtus atļauts gūt tikai no
pretinieka laukuma puses.
17. Ja spēlētāju ar bumbu provocēja vai spieda pie laukuma apmales pretējās
komandas spēlētājs, tad tiek fiksēts pārkāpums, un bumba paliek pie
spēlētāja, pret kuru pārkāpa noteikumu.
18. Izspēlejot bumbu pēc pārkāpuma, jeb, tā saucamo, autu, pretējās komandas
spēlētājām jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no bumbas.
19. Tīša bumbas izsišana ārpus laukuma robežām sodāma ar izgājienu 1:1.
Izspēles kārtība
20. Komandas katrā turnīrā tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena
apļa turnīrs. Ņemot vērā komandu skaitu katrā turnīrā, organizatori nosaka
izslēgšanas spēļu kārtību.
21. Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti trīs punkti, par neizšķirtu – viens
punkts, par zaudējumu un neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais
zaudējums (0:5).

22. Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits,
augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
22.1. savstarpējo spēļu rezultātiem;
22.2. pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
22.3. pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;
22.4. pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;
23. Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs
soda sitienu tukšos vārtos sērijā.
24. Ja komandai ir viens vai vairāki tehniskie zaudējumi, tā automātiski ieņem
maksimāli zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu
vietu noteikšanā.
Spēlētāju vecumu grupas
25. Spēlētāju vecumu grupas:
25.1. Vecākā grupa – 2002.gadā dzimuši un vecāki spēlētāji (16+).
Dalības maksa
26. Ielu futbola sacensības „Street football ceļojošā kausa izcīņa 2018” dalības
maksa ir 2.00 (Divi euro un nulle centi) EUR no katra komandas dalībnieka.
Komandu pieteikšana
27. Komandu pieteikšana notiek, komandas menedžerim vai kādam no spēlētājiem
aizpildot PIETEIKUMU (www.fcnikers.lv) un līdz 2018. gada 17. augustam
iesūtot to organizētājiem: info@fcnikers.lv. Tajā nepieciešams norādīt
komandas nosaukumu, menedžera vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un
epastu, kā arī vismaz trīs spēlētāju vārdus un uzvārdus. Uz šīs veidlapas
pamata tiek veikta komandas reģistrācija.
Pārkāpumu sodīšana
28. Organizatori patur tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā sacensību
nolikumam vai arī traucē izmantot tiesības uz sportisku atpūtu citiem turnīra
dalībniekiem, izslēgt komandu no sacensībām.

