
Nolikums Mini-spēļu turniīram
1. Vieta:

FMF sporta zāle, Zeļļu 8.

2. Laiks:
2009.gada pavasara semestris ( sākot ar 5. martu);
Turnīra norises ilgums ir atkarīgs no pieteikušos komandu skaita.
Spēļu dienas:
Ceturtdienas.
Piektdienas.
Spēles norisinās vakarā, laikā no plkst. 18.00 līdz 20.00.

3. Sporta veidi:
Mini-futbols (turpmāk tekstā MF);
Mini-basketbols (turpmāk tekstā MB);
Mini-volejbols (turpmāk tekstā MV).

4. Komandas:
Komandā var pieteikties 4-6 dalībnieki;
Komanda startē visos sporta veidos;
Var veidot jebkāda sastāva komandas (puišu, meiteņu, jauktās), jo tās netiek dalītas 
grupā.
Attiecīgajos sporta veidos ir šāds laukuma spēlētāju skaits(vienai komandai):
MF: 3 spēlētāji;
MB: 4 spēlētāji;
MV: 4 spēlētāji.
Komandai jābūt savam nosaukumam.

5. Pieteikšanās turnīram:
Pieteikties var elektroniski pa e-meilu miniturnirs@fizmati.lv ;
Pieteikties var līdz 2.marta, plkst 24:00;
Neskaidrību gadījumā var zvanīt 26188169 (Kaspars).

6. Spēļu kārtība:
Spēļu kalendārs tiek sastādīts pēc pieteikušos komandu skaita;
Sākumā tiek izspēlētas MF spēles, tad MB spēles, tad MV spēles.
Spēļu ilgums:
MF – 5+5 min.
MB – 5+5 min.
MV – 2 seti līdz 15 punktiem (2 punktu starpība);
Pārtraukums starp puslaikiem (setiem) ir 5 minūtes (maksimālais). Ātrāk, ja abas 
komandas piekrīt atsākt spēli.
Nav papildlaiku/trešā seta.

7. Spēļu tiesāšana:
Visus trīs sporta veidus tiesās citas komandas pārstāvis, kuram tajā dienā ir spēle (būs 
pievienots spēļu grafikam).

mailto:miniturnirs@fizmati.lv


8. Noteikumi:
MF noteikumi:
Spēkā vispārējie futbola noteikumi;
Spēle notiek bez vārtusarga;
Autu izspēlē ar kāju, no vietas, kur bumba atstājusi laukumu;
Auts ir siena;
Pēc pārkārpuma, bumba tiek izspēlēta no vietas, kur notika pārkāpums;
Uzbrūkošā komanda sitienu pa vārtiem drīkst izdarīt tikai no laukuma, kuru ierobežo 
basketbola 3 punktu līnija. Pretējā gadījumā, ja bumba ir vārtos, vārti netiek ieskaitīti.;
Spēlētāju maiņu var izdarīt jebkurā pārtraukumā.
Par rupju spēli spēlētājs tiek noraidītsm no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, 
(nenomaina cits spēlētājs).

MB noteikumi.
Spēkā ir vispārējie basketbola noteikumi;
Gūtie grozi skaitās 2 un 3 punktu vērtībā;
Ja pārkāpums tiek fiksēts metiena brīdī, tiek izpildīti 2 soda metieni;
Spēlētāju pārkāpumu skaits netiek uzskaitīts;
Maiņas drīkst notikt jebkurā brīdī, kad spēle ir apturēta;
Spēles laukumu ierobežo basketbola laukuma līnijas.
Par rupju spēli spēlētājs tiek noraidītsm no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, 
(nenomaina cits spēlētājs).

MV noteikumi.
Spēkā ir vispārējie volejbola noteikumi;
Nav spēkā līniju iedalījums (otrās līnijas spēlētājs drīkst uzbrukt arī pārkāpjot līniju.);
Spēlētāja maiņu var veikt jebkurā brīdī, kad spēle ir apturēta.
Spēlētāju maiņu drīkst veikt divas reizes seta laikā, pēc pieprasījuma spēles tiesnesim.

9. Punktu skaitīšana:
Par uzvarētu spēli komanda saņem 3 punktus;
Par neizšķirtu  komanda saņem 2 punktus;
Par zaudējumu komanda saņem 1 punktu;
Par neirašanos uz spēli komanda saņem 0 punktus;
Spēļu tabula tiek publicēta http://www.fizmati.lv .

10. Uzvarētāja noteikšana:
Gala uzvarētājus nosaka saskaitot punktus par visām spēlēm;
Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek ņemts vērā 
savstarpējo spēļu rezultāts.

11. Uzvarētāju apbalvošana:
Pirmās trīs vietas iegūst turnīra medaļas un diplomus;
Pirmā vieta iegūst turnīra kausu;
Ar mini-kausiem tiek apbalvotas komandas, kuras ir bijušas labākās kādā no mini-
turnīra spēlēm. 
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Turnīra organizatori: FMF Sporta DG
Atbildīgais: Kaspars Rozentāls


