
1.     Vieta:
1.1.  FMF sporta zāle, Zeļļu 8.

2.     Laiks:
2.1.  2013.gada pavasara semestris (sākot ar 3. aprīli);
2.2.  Turnīra norises ilgums ir atkarīgs no pieteikušos komandu skaita;
2.3.  Spēļu dienas:

2.3.1.     pirmdienas;
2.3.2.     trešdienas;

2.4.  Spēles norisinās vakarā, laikā no plkst. 16:30 līdz 19:00;
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 FL).

4.     Komandas:
4.1.  Komandā var pieteikt 4-7 dalībniekus;
4.2.  Komanda startē visos sporta veidos;
4.3.  Katrā komandā uz laukuma jāatrodas vismaz vienai meitenei.
4.4.  Attiecīgajos sporta veidos ir šāds spēlētāju skaits laukumā:

4.4.1.     F: 3 spēlētāji;
4.4.2.     B: 3 spēlētāji;
4.4.3.     V: 4 spēlētāji;
4.4.4.     FL: 3 spēlētāji.

4.5.  Komandai jābūt savam nosaukumam.
5.     Pieteikšanās turnīram:

5.1.  Pieteikuma anketu ir atrodama fizmati.lv, tā jāaizpilda un jānosūta uz 
janis.eglits@fizmati.lv

5.2.  Pieteikšanās notiek līdz 1. aprīlim,
5.3.  Neskaidrību gadījumā var zvanīt 29134930 (Jānis Eglīts) vai 29424499 (Jānis 

Ratnieks)
6.     Spēļu kārtība:

6.1.  Spēļu kalendārs tiek sastādīts pēc pieteikušos komandu skaita;
6.2.  Laika gaitā vispirms tiek izspēlētas visas F spēles, tad V, tad FL un visbeidzot B 

spēles;
6.3.  Spēļu ilgums:

6.3.1.     F – 5+5min
6.3.2.     B – 5+5min
6.3.3.     FL – 5+5min
6.3.4.     V – 2 seti līdz 15 punktiem (2 punktu starpība);

6.3.4.1.         Neizšķirta gadījumā trešo setu nespēlē;
6.4.  Atkarībā no pieteikušos komandu skaita, ir iespējama šāda kārtība :

6.4.1.     līdz 9 komandām tiek spēlēts katrs ar katru apļa turnīrs
6.4.2.     sākot ar 10 komandām tiek spēlēti divi apļa turnīri un vietu sadalījums tiek 

noteikts atbilstošo vietu grupā ieguvējiem spēlējot savā starpā.
7.     Spēļu tiesāšana:

7.1.  Spēles tiesā paši spēlētāji, vajadzības gadījumā vēršoties pie Galvenajiem 
tiesnešiem, lai izšķirtu strīdus situācijas.

8.     Noteikumi:
8.1.  Futbola noteikumi:

8.1.1.     Spēkā vispārējie futbola noteikumi;
8.1.2.     Spēle notiek bez vārtsarga;
8.1.3.     Autu izspēlē ar kāju, no vietas, kur bumba atstājusi laukumu;
8.1.4.     Ir tikai gala auti.
8.1.5.     Pēc pārkāpuma bumba tiek izspēlēta no vietas, kur fiksēts pārkāpums;
8.1.6.     Spēlētāji drīkst mainīties jebkurā brīdī, ja tas uz konkrēto brīdi šai komandai 

nedod priekšrocības (piemēram, spēlētāju pie saviem vārtiem nomaina 
spēlētājs pie pretinieku vārtiem).

8.2.  Basketbola noteikumi:
8.2.1.     Spēkā vispārējie strītbola noteikumi;
8.2.2.     Spēlētāju pārkāpumu skaits netiek uzskaitīts.



8.2.3.     Spēlētāji drīkst mainīties jebkurā brīdī, ja tas uz konkrēto brīdi šai komandai 
nedod priekšrocības

8.2.4.     Spēle notiek 2x5min. Spēles laiks tiek apturēts soda metienu un otrā puslaika 
pēdējās minūtes laikā.

8.3.  Volejbola noteikumi:
8.3.1.     Spēkā ir vispārējie volejbola noteikumi;
8.3.2.     Spēlētāju maiņu drīkst veikt jebkurā brīdī, kad nenotiek bumbas izspēle.

8.4.  Florbola noteikumi:
8.4.1.     Spēkā ir vispārējie florbola noteikumi;
8.4.2.     Spēlētāji drīkst mainīties jebkurā brīdī, ja tas uz konkrēto brīdi šai komandai 

nedod priekšrocības
8.4.3.     Spēle notiek 2x5min. Spēles laiks tiek apturēts soda metienu un otrā puslaika 

pēdējās minūtes laikā.
9.     Punktu skaitīšana:

9.1.  Par uzvarētu spēli komandai pienākas 3 punkti (neatkarīgi no spēles veida);
9.2.  Neizšķirta gadījumā komanda iegūst 1 punktu;
9.3.  Zaudējuma gadījumā – 0 punktu;

10.  Uzvarētāja noteikšana:
10.1.               Uzvarētāju nosaka saskaitot visus punktus par visām spēlēm;
10.2.               Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, skatās vai abas 

komandas ir ieradušās uz visām spēlēm (ja kāda komanda nav ieradusies uz kādu 
spēli, tad tiek piešķirta zemāka vieta), pēc tam tiek ņemta vērā savstarpējo spēļu 
punktu attiecība, ja tā ir vienāda, tad notiek pārspēle.

Turnīra organizatori: FMF Sporta DG
Atbildīgie: Jānis Eglīts, Jānis Ratnieks


