Ielu futbola sacensības „BASTA FOOTBALL”
2018.gada sezonas NOLIKUMS
Organizatori un vadība
1. Sacensības „BASTA FOOTBALL” rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Futbola federācijas Zemgales futbola centru.
Mērķi
2. Īstenot neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem, lai attīstītu dzīvei un darba tirgum nepieciešamās
kompetences, kā arī iesaistītu jauniešus brīvprātīgajā darbā.
3. Radīt jauniešiem iespēju sportiski pavadīt brīvo laiku no 2018.gada jūnija līdz augustam, ar ielu
futbola spēļu palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, bez
alkohola, tabakas un citu apreibinošu vielu lietošanas.
4. Ievērojot godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principus, noteikt uzvarētāju katrā spēlē, katrā turnīrā
un sacensībās kopumā.
Dalībnieki
5. Jebkurš Latvijas vai citas valsts iedzīvotājs, kurš atbalsta „Basta Football” spēles principus, aktīvs
pasākumu dalībnieks un ievēro šī Nolikuma prasības.
Spēļu laukums
6. Spēles notiek 30X20 m zāliena laukumos.
Spēļu vieta un laiks
7. „Basta Football” notiek Jelgavā, Jelgavas 6.viduskolas stadionā, Loka maģistrālē 29.
8. Spēles laiks apakšgrupās ir piecas minūtes bez laika apturēšanas (neefektīvais laiks). Atsevišķu
turnīru izslēgšanas spēlēm un sacensību finālspēlēm organizatori var noteikt ilgāku spēles laiku.
Organizatoriem ir tiesības pirms katra atsevišķā turnīra sākuma noteikt citu spēles laiku.
Spēles pamatnoteikumi
9. Spēlēt aizliegts atvērtos apavos vai futbola bučos.
10. Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens 1:1 (izgājiena laikā aizsargājošās
komandas spēlētājs nedrīkst ar ceļiem pieskarties laukuma seguma virsmai). Pārējo pārkāpumu
gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai soda sitiena izspēlei.
11. Pie spēlētājiem nedrīkst būt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri var radīt savainojumus
pašiem vai citiem spēlētājiem. Drošības nosacījumi attiecas arī uz spēlētāju ekipējumu.
12. Spēle notiek bez vārtsarga. Katrai komandai spēles laikā laukumā ir četri laukuma spēlētāji.
13. Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretiniekiem tā jāievada spēlē no vietas laukumā
maksimāli tuvu vietai, kurā tā šķērsojusi apmali. Visās strīdīgās situācijās bumba tiek izspēlēta laukuma
malā pie nosacītās centra līnijas, piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas.
14. Soda sitiena izgājienu izpilda tas spēlētājs, kura raidīto bumbu ir atsitis spēlētājs, kurš ir šķērsojis
viena metra līniju, bet aizsargājas tas spēlētājs, kurš ir šķērsojis šo līniju.
15. Pēc vārtu zaudējuma vai pēc soda sitiena tukšos vārtos bumba tiek ievadīta spēlē no viena metra
zonas līnijas pie saviem vārtiem. Vispirms jāizdara piespēle un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst
izdarīt sitienu pa vārtiem.

Izspēles kārtība
16. Komandas katrā turnīrā tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa turnīrs. Ņemot
vērā komandu skaitu katrā turnīrā, organizatori nosaka izslēgšanas spēļu kārtību.
17. Apakšgrupu spēlēs par uzvaru tiek piešķirti trīs punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu
– nulle, par neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais zaudējums (0:5).
18. Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņēmušo
komandu nosaka:
18.1. pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
18.2. pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
18.3. pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;
18.4. pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;
18.5. pēc lielākā gūto vārtu skaita visās spēlēs.
19. Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs soda sitienu tukšos
vārtos sērijā.
20. Ja komandai ir viens vai vairāki tehniskie zaudējumi, tā automātiski ieņem maksimāli zemāko vietu,
un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā.
Spēlētāju vecumu grupas
21. Spēlētāju vecuma grupas:
Vecākā grupa – 1993.- 2001. gadā dzimuši spēlētāji, (6 spēlētāji pieteikumā, 25-17 g. v.);
Vidējā grupa – 2002. -2006. gadā dzimuši spēlētāji (5 spēlētāji pieteikumā, 16-12 g. v.);
Jaunākā grupa – 2007.-2011. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji (5 spēlētāji pieteikumā, 11-7 g. v.).
Komandas dalības noteikumi
22. Lai reģistrētu komandu, nepieciešams uzrādīt visu spēlētāju personu apliecinošus dokumentus. Ja
sacensību laikā rodas neskaidrības par spēlētāju tiesībām startēt attiecīgajā vecuma grupām vai arī pastāv
aizdomas par līdzdalību turnīrā, tad attiecīgajam spēlētājam jābūt gatavam uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu.
23. Ja spēlētājs nav gatavs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī pēc organizatoru pieprasījuma
citus reģistrācijas datus identitātes pārbaudei, tad viņa pārstāvētā komanda tiek diskvalificēta no
attiecīgā turnīra, un rezultāti tiek anulēti.
24. Spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu pieteikuma
veidlapā.
Sezonas rangs ir attiecināms tikai uz Vecāku grupu.
25. Sezonas laikā vīriešu grupā (1993.- 2001. gadā dzimušie) tiek noteikts kopējais „Basta Football”
komandu rangs. Uz tā pamata labākās komandas saņems sezonas galvenās balvas – kausus un citas
vērtīgas balvas. Sezonas rangā punktus saņem visas komandas, kas piedalījušās attiecīgajā turnīrā.
1. vieta – 15 punkti, 2. vieta – 12 punkti, 3. vieta – 10 punkti, 4. vieta – 8 punkti, 5. – 8. vieta – 6 punkti,
9. – 16. vieta – 4 punkti, 17. vieta un zemāk – 2 punkti.
26. Komandas rangs tiek veidots, balstoties uz reģistrāciju pēc tās nosaukumiem, kas paliek nemainīgs
ar komandas sastāvu. Katras komandas sastāvā sezonas laikā iespējams pieteikt līdz sešiem spēlētājiem.
27. Sezonas laikā līdz 16. augustam komandai ir tiesības vienu reizi labot vai mainīt tās nosaukumu.
Dalības maksa
28. Spēlētāja dalība ir bez maksas.
Pārkāpumu sodīšana
29. Organizatori patur tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā sacensību nolikumam vai arī traucē
izmantot tiesības uz sportisku atpūtu citiem turnīra dalībniekiem, liegt pieeju sacensību norises vietai.
Informācija
30. Sacensību oficiālā informācija atrodama:
www.jauniesi.jelgava.lv sadaļā „Basta Football”
www.facebook.com – sadaļā “Basta Football Jelgava”, “Jelgavas jauniešiem”
twitter.com - @JelgavasJC - „Basta Football”

