Madonas novada telpu futbola
čempionāta disciplinārais
reglaments
1. Visas komandas, iesniedzot pieteikumu dalībai Madonas novada
telpu futbola čempionātā, apliecina, ka pilnībā piekrīt un ievēro šo
Disciplināro reglamentu.
2. Šim reglamentam ir pakļauti:
a) komandas;
b) spēlētāji;
c) spēles tiesneši;
d) komandas oficiālās personas ;
e) skatītāji.
3. Zemāk minētās sankcijas ir piemērojamas fiziskām personām:
a) brīdinājums;
b) diskvalifikācija;
c) aizliegums atrasties ģērbtuvēs, maiņas zonā ;
d) aizliegums iekļūt spēles norises vietās (aizliegums atrasties
zālē);
e) apbalvojumu atņemšana.
4. Zemāk minētās sankcijas ir piemērojamas komandām:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

brīdinājums;
naudassods;
aizliegums reģistrēt jaunus spēlētājus;
spēles rezultāta anulēšana ;
izslēgšana no sacensībām ;
zaudējuma piešķiršana ;
punktu samazināšana ;
apbalvojumu atņemšana.

5. Ja spēlētājs ir noraidīts no laukuma (tieša sarkanā kartīte) un šajā
spēlē ir iepriekš saņēmis brīdinājumu, tas paliek spēkā. Noraidījumam
automātiski seko diskvalifikācija vismaz uz nākamo spēli.

6. Ja noraidījums ir spēlē, kas vēlāk tiek pārtraukta, tad neatkarīgi no
tā, vai spēle tiek pārspēlēta vai nē, noraidījums paliek spēkā.
7. Ja diskvalifikācija ir jāizcieš spēļu skaita veidā, diskvalifikācijas
izpildei skaita tikai faktiski nospēlētās spēles. Ja spēle ir pārtraukta,
atcelta vai ieskaitīts zaudējums, diskvalifikāciju tikai tad uzskata par
izciestu, ja komanda, kuru pārstāv diskvalificētais spēlētājs, nav
atbildīga par faktiem, kuru dēļ spēle ir pārtraukta, atcelta vai piešķirts
zaudējums.
8. Komandām ir jāseko savu spēlētāju saņemtajiem brīdinājumiem un
noraidījumiem, kā arī jāseko tam, lai tiktu ievēroti piešķirto
diskvalifikāciju periodi.
9. Ja komandai ir ieskaitīts tehniskais zaudējums, taču spēles rezultātā
vārtu starpība ir vēl lielāka, tad paliek spēkā rezultāts ar lielāko vārtu
starpību. Disciplinārās sankcijas, kuras ir saņemtas minētās spēles
laikā, paliek spēkā. Vārtu guvēju kopvērtējumā netiek skaitīti vārti
komandai, kam ir ieskaitīts tehniskais zaudējums.
10. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā organizators var palielināt
Disciplinārajā reglamentā paredzētās sankcijas.

Pielikums Nr. 1

DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS
1. Diskvalificēts spēlētājs nevar piedalīties spēlē kā oficiālā persona un
otrādi - diskvalificēta oficiālā persona nevar piedalīties spēlē kā
spēlētājs.
2. Brīdinājumi (dzeltenās kartiņas), kurus spēlētājs saņem spēļu laikā,
tiek uzskaitīti visa čempionāta norises laiku.
3. Ja spēlētājs ir noraidīts no laukuma (tieša sarkanā kartīte) un šajā
spēlē ir iepriekš saņēmis brīdinājumu, brīdinājums paliek spēkā.
4. Par spēlētāju, kurš ir piedalās spēlē, bet nav iekļauts spēles
protokolā, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:10.
5. Gadījumos, kad noraidītais spēlētājs vai komandas oficiālais
pārstāvis atsakās atstāt laukumu, tā maiņas zonu, vai citādi kavē spēles
norisi, tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli, kā rezultātā vainīgais
spēlētājs vai oficiālais pārstāvis saņem diskvalifikāciju līdz čempionāta
beigām, bet viņa pārstāvētā komanda tiek sodīts ar tehnisko
zaudējumu 0:10.
6. Gadījumā, ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt spēli, tas tiek
sodīts ar tehnisko zaudējumu 0:10.

7. Komanda, kurai trijās spēlēs ir piešķirti tehniskie zaudējumi, tiek
izslēgta no attiecīgajām sacensībām un tā rezultāti tiek anulēti.
8. Komandas spēlētājs vai oficiālā persona tiek sodīta ar
diskvalifikāciju.
Komandai var tikt atņemti no 1 līdz 3 punktiem čempionātā:
par komandas oficiālo personu vai
Diskvalifikācija no 1
spēlētāju nesportisku un neētisku uzvedību
spēles līdz 3 spēlēm
8.1. un neētiskiem, apvainojošiem izteicieniem
(aizliegts atrasties
spēļu norises vietās, sabiedriskās vietās,
maiņas zonā);
masu medijos (arī soc.tīklos);
Diskvalifikācija no 1
par komandas oficiālo personu vai
līdz 5 spēlēm
8.2. spēlētāju iejaukšanos tiesnešu darbībā,
(aizliegts atrasties
rupju apvainojumu;
maiņas zonā);
par spēles protokola nesavlaicīgu vai
Komandai atņem 1
8.3.
nepareizu aizpildīšanu ;
punktu kopvērtējumā
par 5 vai vairāk disciplinārsodiem
(brīdinājumiem un noraidījumiem) 1 spēlē Komandai atņem 2
8.4. (divu brīdinājumu vienā spēlē rezultātā
punktus
saņemtā sarkanā kartīte netiek skaitīta kā kopvērtējumā
atsevišķs disciplinārsods);
Komandai atņem 3
8.5. par 3 vai vairāk noraidījumiem 1 spēlē;
punktus
kopvērtējumā
par nenokomplektētu komandas formu vai Komandai atņem 1
8.6.
formas prasību neievērošanu;
punktu kopvērtējumā
Komandai atņem 2
par nepieciešamā spēlētāju skaita
8.7.
punktus
nenodrošināšanu;
kopvērtējumā
par spēlētāju vai oficiālo personu
atrašanos vai pārvietošanos neatļautās
vietās (t.sk. par atteikšanos pamest spēles Komandai atņem 2
8.8. laukumu vai zāli pēc noraidījuma
punktus
saņemšanas, vai arī par atgriešanos un
kopvērtējumā
atrašanos zālē (t.sk. tribīnēs) pēc
noraidījuma saņemšanas);

9. Spēlētājs vai komandas oficiālā persona tiek sodīta ar
diskvalifikāciju:
- par 3 brīdinājumiem;
- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē; - par
9.1.
acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas
liegšanu;
- par nesportisku uzvedību;
9.2. - par provokāciju, kas izsauc atbildes
reakciju;
- par ļoti rupju spēli;
- par mēģinājumu iespert vai uzbrukt
9.3. pretiniekam;

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

- par sišanu vai mešanu ar bumbu vai citu
priekšmetu (ar nolūku fiziski ietekmēt);
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu,
izteicienu vai žestu lietošanu pretiniekam,
skatītājiem;
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu)
pretiniekam; - par aizvainojošu,
nepieklājīgu vārdu, izteicienu
vai žestu lietošanu tiesnešiem,
organizatoriem;
- par agresīvu izturēšanos vai izteiktiem
draudiem pretiniekam, skatītājiem,
tiesnešiem, organizatoriem;
- par spļaušanu pretiniekam, skatītājiem;
- par fizisku uzbrukumu pretiniekam,
skatītājiem, tiesnešiem, organizatoriem
(ar elkoni, dūri, kāju, galvu utt.);
- par spļaušanu tiesnešiem un
organizatoriem.

uz 1 spēli;

uz 2 spēlēm;

uz 2 spēlēm ;

uz 2 spēlēm;
no 2 līdz 4 spēlēm,
atkarībā no
pārkāpuma smaguma,
diskvalifikācija;
no 3 spēlēm līdz
noteiktam laika
periodam, atkarībā no
smaguma pakāpes;
līdz čempionāta
noslēgumam vai
noteiktam laika
periodam, atkarībā no
smaguma pakāpes;

10. Ja kādas komandas līdzjutēju grupa traucē spēles norisei, uzvedas
nekorekti (lamājas, traucē skatītājiem utml.), izmanto taures vai citus
skaņu pastiprinošos līdzekļus, izraisa nekārtības tribīnēs (hallē),
mudina uz vardarbību, komandai tiek atņemti no 1 līdz 5 punkti
kopvērtējumā.
11. Organizatora reglaments nosaka dalības maksas apmaksas
termiņu, kura neievērošanas gadījumā komanda var tikt diskvalificēta,

rezultāti anulēti, bet komandas oficiālajām personām un spēlētājiem
var tikt aizliegts turpmāk piedalīties organizatora sacensībās.
12. Disciplinārās sankcijas atsevišķos gadījumos, izskatot disciplināros
pārkāpumus, ir tiesības mīkstināt reglamentā paredzētos soda
apmērus.
13. Organizatoram ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu
pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti Disciplinārajā reglamentā.
14. Gadījumā, ja komandas spēlētāja vai oficiālās personas
nedisciplinētas uzvedības rezultātā pretinieku spēlētājs, tiesnesis vai
organizators gūst nopietnu savainojumu, organizators var piespriest
vainīgajai personai papildus soda sankcijas, ieskaitot ar ārstniecības
izdevumiem saistīto izmaksu segšanu incidentā cietušajai personai.
15. Protesti tiek izskatīti piecu darba dienu laikā.
16. Protesti netiek pieņemti sekojošos gadījumos:
- nav ievērots protesta iesniegšanas termiņš – protests jāiesniedz 24
stundu laikā (ja nākamā diena (dienas) ir Latvijas valsts svētku diena
vai oficiāla brīvdiena, tad nākamajā darba dienā) pēc spēles, nosūtot to
uz e-pastu info@futzals.lv;
- sūdzības par tiesāšanas kvalitāti.
17. Organizatoram var iesniegt apelāciju par jebkuru disciplināro
lēmumu, nosūtot to uz e-pastu info@futzals.lv, izņemot:
a) brīdinājumu;
b) diskvalifikāciju uz mazāk nekā trīs spēlēm.
17.1. Iesniegt apelāciju jebkurš, uz kuru attiecas lēmums un kurš ir
ieinteresēts, lai lēmums tiktu pamatoti mainīts vai atcelts.
17.2. Komanda var iesniegt apelāciju pret lēmumiem, ar kuriem ir
sodīti to spēlētāji, oficiālās personas. Tiem ir nepieciešama attiecīgās
personas rakstveida piekrišana.
17.3. Jebkurai pusei, kura gatavojas iesniegt apelāciju, par to ir
rakstveidā jāinformē organizators triju dienu laikā pēc disciplinārā
lēmuma paziņošanas. Nākamo septiņu dienu laikā jāiesniedz apelācija.
17.4. Ja punktā 17.3. minētā prasība netiek ievērota, apelāciju
nepieņem.
17.5. Apelāciju lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
18. Ja komandai ir pretenzijas par spēles laikā notikušiem momentiem
(tajā skaitā saistītiem ar tiesāšanu un tiesnešu piešķirtām
disciplinārajām sankcijām), klubs 24 stundu laikā (ja nākamā diena
(dienas) ir Latvijas valsts svētku diena vai oficiāla brīvdiena, tad
nākamajā darba dienā) rakstiski iesniedz sūdzību un papildus
materiālus (videoierakstus u.c.), nosūtot tos uz e-pastu info@futzals.lv.
Vēlāk saņemtās sūdzības netiek izskatītas.

