
Kurzemes pludmales futbola čempionāts 2015. 

 

NOLIKUMS 
 

1.Mērķis un uzdevumi 

1.1. Noskaidrot Kurzemes labākās komandas pludmales futbolā; 

1.2. Popularizēt futbolu Kurzemes reģionā. 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. Kurzemes pludmales futbola čempionātu rīko LFF Kurzemes FC sadarbībā ar 

Kurzemes reģiona sporta organizācijām. 

Kontakti: Mārtiņš Jaunskalže 28334418; martins.jaunskalze@gmail.com; 

2.2. Sacensību vadības kompetencē ir: 

2.2.1. izstrādāt Kurzemes pludmales čempionāta nolikumu un saistošos dokumentus, 

2.2.2. apstiprināt posmu kalendāru,  

2.2.3. kontrolēt sacensību norisi atbilstoši nolikumam, apkopot un publicēt sacensību 

rezultātus. 

2.2.4. Par katra posma norisi atbild attiecīgā posma rīkotāju organizācija. 

2.2.5. Sacensību vadība ir tiesīga uz spēlēm nozīmēt inspektoru. 

 

3. Sacensību vieta un laiks 

3.1. Sacensības notiek laikā  no š.g. 1.jūnija līdz 9.augustam pēc iepriekš saskaņota 

posmu kalendāra. Posmu apstiprināšanas termiņš ir š.g. 23.maijs.  

3.2. Sacensības notiks vairākos LFF Kurzemes FC apstiprinātos posmos, izspēlējot katru 

posmu pēc attiecīgā posma rīkotāju apstiprināta reglamenta, kas nav pretrunā ar šo 

Nolikumu un atbilst LFF prasībām Latvijas čempionāta pludmales futbola spēļu 

organizēšanai. Posmu kalendārs, kā arī norises vietas tiks iepriekš saskaņotas un 

paziņotas pēc 23.maija (posmu pieteikšanas termiņš). Posmu norises vietas: 

• Liepāja 20/06/2015, 

• Pāvilosta 11/07/2015, 

• Ventspils 25/07/2015, 

• Kuldīga 02/08/2015. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Čempionātā piedalās Kurzemes futbola klubi - komandas, kuri apņemas pildīt šī 

Nolikuma prasības. 

4.2. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, to apliecinot ar parakstu 

komandas pieteikumā. 

  

5. Pieteikumi 

5.1. Komandas piesaka dalību katram posmam atsevišķi pēc attiecībā posma 

organizētāju reglamenta prasībām. 

 

 

 

 



6. Sacensību rīkošanas kārtība 

6.1. Sacensības notiks pēc starptautiskajiem pludmales futbola noteikumiem (FIFA 

BEACH SOCCER LAWS OF THE GAME)  ar iespējamām izmaiņām spēles laikā 

(nosaka katra posma rīkotājs). 

6.2. Kurzemes pludmales futbola čempionāts noritēs vairākos posmos. Par uzrādītajiem 

rezultātiem katrā atsevišķā posmā komanda saņems punktus kopējā ieskaitē. 

6.3. Minimālais un maksimālais komandu skaits vienā posmā nav noteikts. 

6.4. Pēc katra posma turnīra rezultātiem: 

pirmā komanda saņem 12 kopvērtējuma punktus, 

otrā komanda saņem 10 kopvērtējuma punktus, 

trešā komanda saņem 8 kopvērtējuma punktus, 

ceturtā komanda saņem 7 kopvērtējuma punktus, 

piektā komanda saņem 6 kopvērtējuma punktus, 

sestā komanda saņem 5 kopvērtējuma punktus, 

septītā komanda saņem 4 kopvērtējuma punktus, 

astotā komanda saņem 3 kopvērtējuma punktus, 

devītā komanda saņem 2 kopvērtējuma punktus, 

desmitā un zemāku vietu ieguvušās komandas saņem 1 kopvērtējuma punktu. 

6.5. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits, 

augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir: 

6.5.1. vairāk aizvadītu posmu, 

6.5.2. labāks rezultāts pēdējā posmā, kur startēja attiecīgās komandas, 

6.5.3. aizvadīts vairāk spēļu visos posmos,  

6.5.4. ir bijis vairāk dalībnieku visos posmos. 

6.6. Atsevišķos posmos pēc organizētāju iniciatīvas var piedalīties arī komandas, kuras 

nepārstāv Kurzemes reģionu. Šo komandu izcīnītās vietas netiek ņemtas vērā, nosakot 

kopvērtējuma punktus Kurzemes čempionātam. 

6.7. Posmu organizētājiem tiek rekomendēts aizvadīt sacensības ar sekojošām izmaiņām 

noteikumos: 

6.7.1. spēles laiks 3 x 5 minūtes, 

6.7.2. neizšķirta gadījumā komandas izpilda 9m sitienus līdz pirmajai kļūdai, 

6.7.3. par uzvaru pamatlaikā komandai piešķir 3p., par uzvaru pēcspēles sitienos – 2p., 

par zaudējumu pēcspēles sitienos – 1p., par zaudējumu pamatlaikā – 0p. 

 

7. Disciplinārās sankcijas un protesti 

7.1. brīdinājumi un diskvalifikācijas: 

7.1.1. spēlētājs, kas saņēmis 3. (trešo) brīdinājumu (dzelteno kartiņu), tiek diskvalificēts 

uz 1 (vienu) spēli, 

7.1.2. par diviem brīdinājumiem vienā spēlē, spēlētājs tiek noraidīts un izlaiž nākamo 

spēli, 

7.1.3. posmos kartiņu uzskaite ir atsevišķa (neatteicas uz nopietniem disciplinārajiem 

pārkāpumiem, kad vainīgajam tiek noteikta lielāka nekā vienas spēles diskvalifikācija), 

7.1.4. tehniskais zaudējums tiek pielīdzināts zaudējumam ar rezultātu 0:5, 

7.1.5. posmu rīkotājiem rekomendēts iekļaut posmu nolikumos diciplinārās sankcijas, 

kas attiecas uz spēlētāju, komandu un to atbalstītāju uzvedību sacensību vietā, 



7.1.6. posmu rīkotājiem jāinformē sacensību dalībniekus par attiecīgajā pašvaldībā 

spēkā esošajiem noteikumiem sacensību norises vietā. 

 

8. Tiesneši 

8.1. Jautājumā par LFF TK licencētu pludmales futbola tiesnešu nozīmēšanu posmu 

organizētājiem tiek rekomendēts vērsties pie LFF TK atbildīgās personas pludmales 

futbola jautājumos -  Kiazo Leladze – tālrunis 29478388; e-pasts kiazo.leladze@inbox.lv 

8.2. Par LFF Kurzemes FC futbola tiesnešu nozīmēšanu posmu organizētāji var vērsties 

pie LFF Kurzemes FC atbildīgajām personām Igora Tagijeva (tālrunis 26741041) un 

Sergeja Bragas (tālrunis 29787900). 

8.3. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu oficiālie 

pārstāvji. 

 

8. Uzvarētāju noteikšana 

8.1. Katrā atsevišķā posmā vietu sadalījumu nosaka pēc attiecīgā posma organizatoru 

apstiprinātā reglamenta. 

8.2. Uzvarētāju noteikšana kopvērtējumā atrunāta punktā 6. 

 

9. Apbalvošana 

9.1. Kurzemes čempionāta 1.,2. un 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausu 

un medaļām (12 gb); 

9.2. Atsevišķos posmos to organizētāji organizē apbalvošanu atbilstoši attiecīgā posma 

reglamentam. 

9.3. Kurzemes čempionāta 1.,2. un 3. vietas ieguvēju komandas nodrošina sev vietu 

Latvijas pludmales futbola finālturnīrā 15.-16.augustā Rīgā/Jūrmalā (dalības maksa 50,- 

eur). 

 

10. Finansiālie noteikumi 

10.1. Dalības maksu katram posmam nosaka attiecīgā posma reglaments. 

10.2. Dalības maksa vienam posmam nedrīkst pārsniegt 3,- eur vienam spēlētājam.  

10.3. LFF Kurzemes FC nodrošina Kurzemes pludmales čempionāta balvas 

kopvērtējumā. Pārējos izdevumus uzņemas attiecīgo posmu rīkotāju organizācijas.  

 

11. Sporta bāzes. 

11.1 Sacensības var notikt uz laukumiem, kas aprīkoti pēc pludmales futbola 

noteikumiem. 

 

 
 

Nolikums izstrādāts Liepājā 2015.gada 19.aprīlī. 

Nolikums papildināts Liepājā 2015.gada 15.maijā. 

 

 

A P S T I P R I N U: 

LFF Kurzemes futbola centra vadītājs: ______________(M. Jaunskalže).                        ību 

organizācijas komitejas loceklis: _________________(                                          ). 

mailto:kiazo.leladze@inbox.lv

