
APSTIPRINU:  
Kuldīgas novada sporta skolas 
direktors A.Kimbors
2016.gada 1.novembrī

Zibensturnīrs telpu futbolā
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt telpu futbolu Kuldīgas novadā.
1.2. Sagatavoties Kuldīgas novada atklātajam čempionātam telpu futbolā.

2. Sacensību vadība. 
Zibensturnīru  organizē un vada Kuldīgas novada Sporta skola.  Galvenais tiesnesis 
Ainārs Krūmiņš.

3. Sacensību vieta un laiks.
3.1. Zibensturnīrs notiek 2016.gada 26.novembrī pl. 11.00 Kuldīgas novada 

Sporta skolas hallē Piltenes ielā 25.
4. Dalībnieki.

4.1. Drīkst piedalīties 8 dalībnieki, kuri ierakstīti pieteikumā. 
4.2.    Par veselības stāvokli atbild  dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu    

pieteikumā.
5. Pieteikumi.

5.1. Komandām  jāpiesakās līdz 26.novembra plkst.10.00  pie A.Krūmiņa 
(tālr.26441415) .

5.2. Komandas vārdiskais pieteikums pēc izstrādātā parauga jānodod līdz komandas 
pirmajai spēlei   galvenajam tiesnesim.

5.3. Pieteikums jāparaksta komandas kapteinim.
6. Sacensību sarīkošanas kārtība .

6.1. Izspēles kārtība un spēles ilgums atkarīgi no pieteikto komandu skaita.
6.2. Komandām jāievēro sporta bāzes iekšējie  kārtības, drošības un ugunsdrošības 

noteikumi. 
7. Tiesneši.

7.1. Tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne 
komandu treneri vai pārstāvji.

7.2. Par apzinātu rupjību pret spēlētājiem, tiesnešiem, skatītājiem u.t.t .  sacensību 
galvenais tiesnesis var diskvalificēt spēlētāju līdz turnīra beigām.

8.Uzvarētāju noteikšana.

8.1. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru - 3 p., par 
neizšķirtu - 1 p., par zaudējumu - 0 p. 

8.2.  Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām 
komandām  augstāku vietu ieņem tā komanda , kurai:



- labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),
- vairāk uzvaru visās spēlēs,
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs,
- labāka iegūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.

9. Medicīniskais nodrošinājums.
9.1 Kuldīgas NSS nodrošina medicīnisko apkalpošanu.
9.2.  Par savu veselības stāvokli atbild katrs spēlētājs, to apstiprinot ar parakstu 
pieteikumā.

10.Finansiālie noteikumi.
10.1. Visus   izdevumus par piedalīšanos  sedz komandējošā organizācija vai 

dalībnieki.
10.2. Dalības maksa 15,- EUR ( piecpadsmit eiro)   .

11. Apbalvošana.
11.1. Apbalvošanu veic Kuldīgas novada Sporta skola .



_________________________________
( NOSAUKUMS)

PIETEIKUMS

ZIBENSTURNĪRAM TELPU FUTBOLĀ
Kuldīgā, 2016.gada 26.novembrī

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Paraksts par 
veselības stāvokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spēlētājs/ja ,komandas ārsts ar savu parakstu apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētājai 
slodzei un turnīra Nolikuma ievērošanu.

Komandas kapteinis ______________________tālr.__________________
(vārds, uzvārds )


