Tehniskais sponsors:
JOMA-SPORT LATVIA
www.joma-sport.lv
info@joma-sport.lv
(+371) 28245070

Latvijas XXVI Universiādes 2015/2016
Nolikums
TELPU FUTBOLĀ/ FUTSALA/
1. Mērķis un uzdevumi
1.1 Noteikt vienu spēcīgāko komandu, kas piedalīsies turnīrā.
1.2. Popularizēt telpu futbolu Latvijas augstskolu studentu vidū, iesaistīt studentus šī sporta veida sacensībās.
2. Dalībnieki.
2.1. Sacensībās piedalās Latvijas Augstākās izglītības iestādes (augstskolas un koledžas) studenti (klātienes un neklātienes), (profesionālo
studiju, bakalauri, maģistranti, doktoranti, medicīnas augstskolu rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2015. gada absolventi.
2.2. Komandu pieteikumā drīkst būt ne vairāk kā 20 spēlētāji.
2.3. Papildus pieteikt spēlētājus drīkst ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms kārtējās spēles, iesniedzot izmaiņas rakstiska veidā galvenajam
tiesnesim.
3. Sacensību kārtība.
3.1. Sacensības notiek pēc FIFA oficiālajiem telpu futbola (FUTSAL) noteikumiem
3.2. Spēles ilgums ir 2x20 min. „netīrā” laika.
3.3. Spēles protokolā drīkst ierakstīt ne vairāk kā 14 spēlētājus.
3.4. Komandas veido divas grupas, spēlē katra ar katru viena aplī, noskaidrojot četras labākās komandas, kas piedalās ¼ fināla spēlēs.
4. Sacensību vieta un laiks.
4.1. Izloze pēc grupas notiks plks.17:00, 24.martā JOMA-SPORT telpā (Augšiela 1).
4.2. Komandai kura kalendāra atzīta par mājiniekiem, jānodrošina iespēja mājas spēles aizvadīt slēgtās telpās (sporta zālēs) sestdienās,
svētdienās vai darbdienās no pulksten 18:30 līdz 22:00 (norādīts spēļu sākuma laiks).
4.3. Fināls un spēle par 3.- 4. vietu notiek Olimpiskajā Centrā , Rīgā, Grostonas ielā 6b , (sporta spēļu zāle ar parketa segumu)
4.4. Sacensību sākums:
 Grupas spēles – 28.03.2016 – 17.04.2016
 ¼ fināla spēles – 18.04.2016 – 24.04.2016
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 Pusfināla spēles – 25.04.2016 – 01.05.2016
 Fināls un spēle par 3.-4. vietu 07.05.2016 vai 08.05.2016
5. Uzvarētāju noteikšana spēlēs grupās:
5.1. Par uzvaru – 3 punkti;
Par neizšķirtu – 1 punkts;
Par zaudējumu – 0 punktu.
Par neierašanos uz spēli tiek piešķirts zaudējums 0:5
5.2. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda:
- labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti; vārtu starpība/attiecība u.t.t.)
- lielāks kopējais uzvaru skaits;
- labāka gūto- zaudēto vārtu starpība;
- lielāks gūto vārtu skaits visās spēlēs kopā ;
Vienādu punktu gadījumā, komanda, kas nav ieradusies uz kādu no spēlēm, ieņem zemāku vietu kopvērtējumā.
„Play-off” spēlēs, neizšķirta gadījumā komandas spēlēs vēl 2x5 min., ja arī pēc pagarinājuma netiks noteikts uzvarētājs, tad būs pēcspēles
6 m soda sitieni (5 sitieni katrai komandai).
6. Tiesneši.
Spēles tiesā LFF tiesnešu kolēģijas apstiprināti norīkoti tiesneši.
7. Disciplinārās sankcijas
7.1. Spēlētājam, kas spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu par divām (2) dzeltenajām kartiņām vai par pēdējās cerības pārkāpumu, vai arī vairāku
spēļu laikā sakrājis trīs (3) dzeltenās kartiņas, jāizlaiž savas komandas nākamā spēle, pēc kuras nopelnītās kartiņas tiek anulētas.
7.2. Brīdinājumi (dzeltenas kartiņas), ko spēlētājs sakrāja grupas etapa laikā tiek dzēsti pirms Play-off turnīra spēlēm.
8. Pieteikumi.
Komandu pieteikumi elektroniski jāiesūta līdz 2016.gada 23. martam uz e-pastu: mfkisma@gmail.com
Pieteikumu oriģināli jāiesniedz galvenajam tiesnesim pirms sacensībām .
Sacensību galvenais tiesnesis:
Igors Jacevičs
+371 28245070

