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1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1.

Popularizēt futbolu Ogres novadā.

1.2.

Noskaidrot Ogres novada atklātā čempionāta 1.-3. vietas ieguvējas komandas,
dalībai Vidzemes zonas kausa izcīņas finālturnīrā.

2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1.

Sacensības organizē un vada biedrība "OSPORTS", sadarbībā ar Ogres novada
sporta centru.

2.2.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Cīrulis.

3. VIETA UN LAIKS
3.1.

Sacensības notiks Ogres 1. vidusskolas mākslīgajā futbola laukumā 2017. gada
maijā – augustā, trešdienās un ceturtdienās plkst. 19:00, plkst. 19:50, plkst.
20:40.

3.2.

Pirmā kārta - 23. maijā.

4. DALĪBNIEKI
4.1.

Čempionātā nedrīkst piedalīties: 2018. gadā Latvijas čempionāta Virslīgā un
2017./2018. gada sezonā Latvijas telpu futbola Virslīgā pieteiktie spēlētāji.

4.2.

Komanda drīkst pieteikt ne vairāk, kā trīs (3) Latvijas čempionāta 1. līgā
pieteiktos spēlētājus.

4.3.

Čempionātā drīkst piedalīties no 16 gadu vecuma.

5. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
5.1.

Pieteikumi jāsūta elektroniski: info@osports.lv , norādot komandas
nosaukumu un kontaktpersonu, līdz 21. maijam (ieskaitot).

5.2.

Čempionātam pieteikt ne vairāk kā 18 spēlētājus, uz spēli – 15
spēlētājus.
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5.3.

Spēlētāju papildus pieteikumi un pārejas uz citu komandu (vienu reizi)
līdz 6. kārtai (ieskaitot).

5.4.

Komandas dalības maksa (350.00 EUR) jāsamaksā līdz pirmajai kārtai 21. maijam (ieskaitot).

6. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA
6.1.

Sacensības notiek pēc pastāvošajiem futbola spēles 7:7 noteikumiem.

6.2.

Spēles laiks - 2x20 min. Pārtraukums - 3 min.

6.3.

Čempionāta izspēles sistēma – riņķa turnīrs (komandas spēlē katra ar katru),
iespējamas izmaiņas, atkarībā no komandu skaita.

6.4.

Komandu vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas.

6.5.

Par uzvaru 3 p., par neizšķirtu 1 p., par zaudējumu 0 p.

6.6.

Vienādas punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku
vietu ieņem tā komanda, kurai:
◦ labāka iegūto, zaudēto vārtu starpība savstarpējā(ās) spēlē;
◦ labāka iegūto, zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
◦ lielāka iesisto vārtu summa pret pirmā četrinieka komandām;
◦ lielāka iesisto vārtu summa visās spēlēs

6.7.

Komandai, kura nav ieradusies uz spēli (gaidīšanas laiks - 10 min.), tiek
ieskaitīts tehniskais zaudējums ar 0:5, kā arī jāsamaksā soda nauda 50 EUR
(korektākās komandas apbalvošanai).

6.8.

Ja komanda ir pārkāpusi nolikuma 4. vai 5. punktu, tai tiek piešķirts tehniskais
zaudējums 0:5.

6.9.

Par spēles pārcelšanu (vienu reizi turnīra laikā) jāinformē galvenais tiesnesis
vismaz nedēļu iepriekš, savstarpēji vienojoties ar pārceļamās spēles pretinieku
komandu.

7. DISCIPLINĀRIE SODI
7.1.

Spēlētājs saņem vienas spēles diskvalifikāciju, ja:
◦ saņēmis divas dzeltenās kartiņas vienā spēlē;
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◦ spēlētājs tiek noraidīts no laukuma - sarkanā kartiņa (+ soda nauda no 30
EUR);
◦ spēlētājs turnīrā kopumā saņēmis trīs (3) dzeltenās kartiņas;
◦ spēlētājs turnīrā kopumā saņēmis sešas (6) dzeltenās kartiņas (+ soda
nauda 50 EUR);
7.2.

Nopietnāku disciplināro pārkāpumu gadījumā tiek piesprieta soda nauda (no 50
EUR), kā arī diskvalifikācija uz noteiktu spēļu skaitu, līdz pat izslēgšanai no
čempionāta.

7.3.

Par jebkuras soda naudas samaksu līdz nākamajai komandas spēlei ir atbildīga
vainīgā spēlētāja komanda, pretējā gadījumā komanda netiek pielaista pie
turpmākajām spēlēm čempionātā. Šis nosacījums attiecas arī uz nākamajām
sezonām.

7.4.

Par nolikumā neiekļautajām strīdus situācijām lēmumu pieņem galvenais
tiesnesis kopā ar konkrētās spēles tiesnesi.

8. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPI
8.1.

Komandas spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formas krekliem ar atšķirīgiem
numuriem, vārtsargam - atšķirīgas krāsas formas krekls. Kājsargiem jābūt
nosegtiem ar getrām.

9. PROTESTI
9.1.

Komandai ir tiesības iesniegt protestu 10 minūšu laikā pēc spēles,
iemaksājot 50.00 EUR. Ja protesta pamatotību apstiprina spēles tiesnesis
un galvenais tiesnesis, iemaksātā nauda tiek atgriezta protesta
iesniedzējam.

9.2.

Protestus nepieņem par piešķirtajiem 9 m soda sitieniem, kā arī sakarā ar
tiesnešu lēmumu apstrīdēšanu.

10. APBALVOŠANA
10.1. 1.-3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, medaļām un balvām.
10.2. Balvu fonds 400,00 EUR
10.3. Tiek apbalvoti: čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, katras komandas
vērtīgākais spēlētājs, korektākā komanda.
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