XXXIII SELL Studentu spēles
MINIFUTBOLS (7x7)
19.05. - 21.05.2017.
2017.g. SELL Studentu spēļu MINIFUTBOLA (7x7) turnīra NOLIKUMS
1. Turnīra mērķi
1.1. Studentu sporta spēļu attīstība Baltijas reģionā (Somija, Igaunija, Latvija, un Lietuva).
1.2. Labāko minifutbola komandu un spēlētāju noskaidrošana dalībnieku vidū.
2. Turnīra rīkotāji
2.1. Turnīru rīko LASS (www.lass.lv) sadarbībā ar Rīgas Futbola
(www.riga.lff.lv) un Rīgas Tehnisko universitāti - RTU.
2.2.Turnīra izpilddirektori:
Jevgeņija Obodņikova, +371 20081601, evgenya.obodnikova@inbox.lv
Eduards Borisevičs, +371 29688812, eduards.borisevics@gmail.com .

federāciju

-

RFF

3. Turnīra norises laiks un vieta
3.1. Turnīrs notiks RTU mākslīgā seguma futbola laukumā Daugavgrīvas ielā 56a, Rīgā, Latvijā,
kas sadalīts uz 2 minifutbola laukumiem 70X50m katrs.
3.2. Turnīrs notiks 2017. gada 19.-21. maijā pēc apstiprināta kalendāra, kas tiks publicēts pēc
pieteikumu iesniegšanas termiņa (provizoriski: 19.maijā 10.00-18.00 (grupu spēles
vīriešu komandām), 20.maijā 10.00-11.00 (sieviešu komandas), 11.00-15.00 (grupu
spēles vīriešu komandām), 15.00-16.00 (sieviešu komandas), 16.00-18.00
(ceturtdaļfināli vīriešu komandām), 21.maijā 11.00-12.00 (pusfināli vīriešu
komandām), 12.00-13.00 (sieviešu komandas), 13.00-14.00 (fināli vīriešu komandām).
3.3. Turnīra laureātu sveikšana notiks RTU mākslīgā seguma futbola laukumā 21. maijā 14.00.
4. Turnīra izspēles kārtība
4.1. Minifutbola (7x7=6 spēlētāji + vārtsargs, 2mX5m vārti) Turnīrs provizoriski plānots 16
vīriešu komandām un 4 sieviešu komandām.
4.2. Vīriešu komandas ar izlozes palīdzību pirms Turnīra tiks sadalītas četrās grupās, sieviešu vienā grupā. Atkarībā no komandu skaita, kas pieteiksies Turnīram, grupu skaits un
komandu skaits grupā var mainīties.
4.3. Vīriešu un sieviešu komandas spēlēs savās grupās cita pret citu (3 punkti par uzvaru, 1 –
par neizšķirti, 0 – par zaudējumu), tādā veidā noskaidrojot katras grupas divas labākas
komandas vīriešiem, kas turpinās cīņu ceturtdaļfinālos, savukārt sievietēm tādā veidā
noskaidrojot Turnīra uzvarētāju un pārējo vietu īpašnieces.
4.4. Gadījumā, ja grupās divām vai vairākām komandām būs vienāds izcīnīto punktu skaits,
vietu sadalījums tiks noteikts pēc šādiem papildu rādītājiem, sekojošā secībā:
• savstarpējo spēļu rezultāti (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu attiecība,
gūto vārtu skaits);
• lielāks uzvaru skaits visās spēlēs grupā;
• labāka iesisto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs grupā;
• lielāks iesisto vārtu skaits;
• labāki disciplinārie rādītāji visās spēlēs grupā – dzeltenā kartiņa tiek pielīdzināta
vienam soda punktam, sarkanā kartiņa – pieciem soda punktiem.
4.5. Ceturtdaļfināla uzvarētāji spēlēs pusfinālos un pusfinālu uzvarētāji spēlēs lielajā finālā
(spēle par pirmo vietu), bet pusfinālu zaudētāji spēlēs mazajā finālā (spēle par trešo
vietu). Neizšķirta iznākuma gadījumā izslēgšanas (play-off) spēlēs komandas izpilda
pēcspēles soda sitienus (pa trīs no komandas un, ja ir atkal neizšķirts, tad pa vienam
līdz kādas komandas uzvarai).
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4.6. Spēles notiks saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar jau pieminētajām izmaiņām
laukuma izmēros, spēlētāju skaitā un vārtu izmēros, kā arī ar šādām izmaiņām:
4.6.1. spēles ilgums – 2 puslaiki pa 25 minūtēm,
4.6.2. spēlētāju maiņas – netiks ierobežotas,
4.6.3. „sieniņa” – 7 metri,
4.6.4. „pendeles” – 9 metri.
4.7. Spēles apkalpos Latvijas Futbola federācijas licencēti futbola tiesneši.
5. Pieteikumu iesniegšana
5.1. Komandām ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem, dzimšanas datiem un bildēm ir jābūt

reģistrētām līdz 21. aprīlim pieteikuma formā www.sellgames2017.eu .
5.2. Turnīram un arī spēlēm drīkst pieteikt maksimums 14 spēlētājus (ieskaitot vārtsargus).
5.3. Kaut arī Turnīra laikā komandas pašas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli,
organizatori nodrošinās personālu pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai.
5.4. Spēlētājam, kas saņēmis sarkano kartiņu par divām dzeltenajām vai par acīmredzamo
vārtu guvuma iespējas liegšanu, vai arī vairāku spēļu laikā sakrājis trīs dzeltenās
kartiņas, jāizlaiž savas komandas nākamā spēle.
5.5. Agresīvas uzvedības dēļ spēlētājs vai oficiālā persona var tikt diskvalificēta uz
divām vai vairākām spēlēm, kā arī atsevišķos gadījumos komandai var tikt
ieskaitīts tehniskais zaudējums - 0:10 – vai pat diskvalifikācija no Turnīra un
naudas sods.

