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Nolikums 

1. Vieta: 

1.1. FMF sporta zāle, Zeļļu 25. 

2. Laiks: 

2.1. 2017. gada pavasara semestris (sākot ar 8.maiju); 

2.2. Turnīra norises ilgums ir atkarīgs no pieteikušos komandu skaita; 

2.3. Spēļu dienas: 

2.3.1. Pirmdienas; 

2.3.2. Otrdienas; 

2.3.3. Ceturtdienas; 

2.4. Spēles norisinās vakarā, laikā no plkst. 16:30 līdz 19:30; 

3. Sporta veidi: 

3.1. Mini-futbols (turpmāk tekstā F); 

3.2. Mini-basketbols (turpmāk tekstā B); 

3.3. Mini-volejbols (turpmāk tekstā V). 

3.4. Mini – florbols (turpmāk tekstā F) 

4. Komandas: 

4.1. Komandā var pieteikt 4-7 dalībniekus; 

4.2. Komanda startē visos sporta veidos, visu laiku laukumā jāatrodas vismaz vienai meitenei; 

4.3. Attiecīgajos sporta veidos ir šāds spēlētāju skaits laukumā: 

4.4.1. F: 3 spēlētāji (2+1); 

4.4.2. B: 3 spēlētāji (2+1); 

4.4.3. V: 4 spēlētāji (3+1). 

4.5. Komandai jābūt savam nosaukumam. 



5. Pieteikšanās turnīram: 

5.1. Pieteikties līdz 3.maijam 18:00; 

5.2. Aizpildītu pieteikuma anketu iesniegt elektroniski, sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu 

daniels.davis.ore@fizmati.lv 

5.3. Neskaidrību gadījumā var zvanīt Dāvim (20212116). 

6. Spēļu kārtība: 

6.1. Spēļu kalendārs tiek sastādīts pēc pieteikušos komandu skaita; 

6.2. vienā dienā vismaz divas komandas izspēlē gan F, gan B, gan V spēles savā starpā; 

6.3. Spēļu ilgums: 

6.3.1. F – 6+6min 

6.3.2. B – 6+6min 

6.3.2.1. Gan F, gan B pārtraukumos laiks tiek apturēts; 

6.3.3. V – 2 seti līdz 15 punktiem (2 punktu starpība); 

6.3.3.1. Neizšķirta gadījumā trešo setu nespēlē; 

6.4. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, ir iespējama vairāku apļu sistēma. 

7. Spēļu tiesāšana: 

 7.1. Visus trīs sporta veidus tiesā kāds sekretariāts (ja sekretariās nav ieradies, tad tiesās spēles paši 

savā starpā, būtdami godīgi un draudzīgi); 

8. Noteikumi: 

8.1. F noteikumi: 

8.1.1. Spēkā vispārējie futbola noteikumi; 

8.1.2. Spēle notiek bez vārtsarga; 

8.1.3. Gala autu izspēlē ar kāju, no vietas, kur bumba atstājusi laukumu (sānu autu nav!) 

8.1.4. Nav „pendeles”, bet par rupjiem pārkāpumiem (skatīt 8.4. punktu) spēlētāju noraida no 

laukuma (nenomaina cits spēlētājs); 

8.1.4.1. Ja laukumā paliek 1 spēlētājs – komandai tiek piešķirts zaudējums; 

8.1.5. Pēc pārkāpuma bumba tiek izspēlēta no vietas, kur fiksēts pārkāpums; 

8.1.6. Spēles laikā bumbu nedrīkst skart ar roku – tas tiek uzskatīts par pārkāpumu; 

8.1.7. Spēlētājus drīkst mainīt jebkurā pārtraukumā. 



8.2. B noteikumi: 

8.2.1. Spēkā vispārējie basketbola noteikumi; 

8.2.2. Ja pārkāpumu fiksē metiena laikā, tad tiek izdarīts viens soda metiens; 

8.2.3. Par rupju spēli (skatīt 8.4. punktu) spēlētājs tiek noraidīts no laukuma; 

8.2.3.1. Ja laukumā paliek 1 spēlētājs – komandai tiek piešķirts zaudējums; 

8.2.4. Spēlētāju pārkāpumu skaits netiek uzskaitīts 

8.2.5. Spēlētāju maiņa drīkst notikt jebkurā brīdī, kad tiek apturēta spēle; 

8.3. V noteikumi: 

8.3.1. Spēkā ir vispārējie volejbola noteikumi; 

8.3.2. Nav spēkā līniju iedalījums (otrās līnijas spēlētājs drīkst uzbrukt arī pārkāpjot līniju); 

8.3.3. Tīkla augstums ir 2,30m (ja nav iespējams tīklu uzlikt tik augstu, tad augstums tiek regulēts pēc 

maksimāli iespējamā); 

8.3.4. Spēlētāju maiņu drīkst veikt divas reizes seta laikā, pēc pieprasījuma spēles tiesnesim. 

8.4. Rupja spēle - ar nolūku veikts pārkāpums, kas var atstāt sekas uz spēlētāja fizisko veselību. 

9. Punktu skaitīšana: 

9.1. Par uzvarētu spēli komandai pienākas 2 punkti (neatkarīgi no spēles veida); 

9.2. Neizšķirta gadījumā komanda iegūst 1 punktu; 

9.3. Zaudējuma gadījumā – 0 punktu; 

9.4. Spēļu grafika un rezultātu tabulas tiek izliktas fakultātē pie 111.kabineta un kopmītnēs pie 

informācijas dēļa. 

10. Uzvarētāja noteikšana: 

10.1. Uzvarētāju nosaka, saskaitot visus punktus par visām spēlēm; 

10.2. Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek ņemts vērā savstarpējo spēļu 

punktu attiecība; 

10.3. Uzvarētāju apbalvošana: 

10.3.1. Pirmās trīs vietas iegūst diplomus un citas balvas; 

10.3.2. Pirmā vieta savā īpašumā iegūst arī turnīra ceļojošo kausu; 

10.3.3. Pārējās komandas tiek apbalvotas ar veicināšanas balvām. 

 


