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1. Organizatori
1.1 Krogs “MUNDE”, sadarbojoties ar Latvijas Galda Futbola Asociāciju un Foosin Latvia,
turpmāk tekstā organizatori.
1.2 Ikmēneša posmos turnīru vadītājus nozīmē organizatori, balstoties uz personisko pieredzi galda
futbolā, turpmāk tekstā apakšorganizatori.
2. Mērķis
2.1 Uzlabot un veicināt savstarpējo komunikāciju starp dažādu līmeņu spēlētājiem, popularizējot
galda futbolu, kā aktīvas un veselīgas atpūtas iespēju, ceļot sacensību garu, sniedzot dalībniekiem
iespēju pavadīt brīvo laiku saturīgi, nodarbojoties ar sportu un piedaloties sacensībās.
2.2 Celt galda futbola spēlētāju prasmju līmeni
2.3 Noskaidrot Salacgrīvas labāko galda futbola spēlētāju 2019./2020. gada sezonā.
3. Norises vieta un laiks
3.1 Katru mēnesi turnīri norisināsies krogā „MUNDE”, Rīgas ielā 1, Salacgrīvā. Ja tiek noteikta
cita norises vieta, organizatori, par to ziņo ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms turnīra norises datuma,
kroga “MUNDE” Facebook lapā.
3.2 Posmu un spēļu norises laiks – 2019. gada oktobris līdz 2020. gada marts. Kvalifikācijas turnīri
norisināsies vienu reizi mēnesi, finālturnīrs 2020. gada martā.
4. Dalībnieki
4.1 Turnīru sērijā drīkst piedalīties ikviena persona.
4.2 Visi spēlētāji spēlē vienā atvērtā tipa turnīrā
4.3 Finālturnīrā, kurš norisināsies 2020. gada martā, drīkstēs piedalīties 80% labākie spēlētāji no
visa spēlētaju skaita, kuri būs piedalījušies kādā no “Salacgrīvas Kausa” kvalifikācijas turnīriem.
5. Pieteikšanās
5.1 Dalībnieki piesakās katram posmam atsevišķi, aizpildot pieteikuma anketu pie
apakšorganizatora un pie anketas iesniegšanas, samaksājot dalības maksu 1.00 EUR apmērā.
5.2 Ārpus posma pieteikšanās, vai elektroniski pieteikumi netiek pieņemti, ja vien to nav iepriekš
izziņojuši organizatori.
6. Reģistrācija
6.1 Komandām tiek piešķirts komandas numurs.
6.2 Ja komanda piereģistrējas un neierodas uz spēlēm, tai tiek piešķirti automātiskie zaudējumi un
dalības maksa netiek atgriezta.
7. Sacensību noteikumi
7.1 Ikviens posms šajā turnīra sērijā notiek pēc vispārējiem Galda futbola spēles noteikumiem,
kurus ir izdevusi un apstiprinājusi Starptautiskā Galda Futbola Federācija (ITSF – International
Table Soccer Federation), kuri ir pieejami www.foosin.lv vietnē.
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7.2 Par vispārējo noteikumu neievērošanu, necieņas izrādīšanu un nesportiskas rīcības gadījumos,
organizatori dalībniekiem drīkst piemērot sodu, sākot no vispārējās diskvalifikācijas, līdz liegumam
uz konkrētu laiku piedalīties turnīru sērijā.
8. Turnīra norise
8.1 Katrs posms norisināsies pēc MONSTER DYP izspēles principa – kvalifikācijas kārtā katru
spēli tiek izlozēts jauns pārinieks; izslēgšnas kārtā tiek izlozēts pārinieks ar ko būs jāspēlē lūdz
turnīra beigām.
8.2 Katram dalībniekam vai komandai būs garantētas 4 (četras) kvalifikācijas spēles.
8.3 Katra spēle kvalifikācijā tiek spēlēta līdz kāds no spēlētājiem vai komanda gūst 7 punktus.
8.4. Izslēgšanas kārtā iekļūst 80-100% no vislabāk kvalifikācijas kārtu beigušajiem spēlētājiem vai
komandām. Spēlētāju skaitu, kurš drīkstēs piedalīties izslēgšanas spēlēs nosaka organizatori pirms
kvalifikācijas spēļu sākuma.
8.5 Izslēgšanas spēlēs tiek spēlētas pēc Single KO principa – līdz vienam zaudētai spēlei. Katra
spēle tiek spēlēta līdz kāds no spēlētājiem vai komandām ir uzvarējusi 2 setus. Katrs sets tiek
spēlēts līdz 5 punktiem.
8.6 Finālturnīrā tiks spēlētas gan vienspēles, gan dubultspēles. Gan vienspēles, tā arī dubultspēles,
norisināsies pēc SKO izspēles principa, spēlējot līdz kāds no spēlētājiem/komandām izcīna uzvaru 3
setos (best of 5).
8.7 Gadījumos, kad pēc fināla turnīra izspēles, rezultāts diviem spēlētājiem būs vienāds, augstāku
pozīciju ieņems tas spēlētājs, kurs būs ieguvis augstāku vietu vienspēļu kārtā.
9. Uzvarētāju aprēķināšana
9.1 Kopvērtējuma tabulā tiek summēti visi posmu punkti katru mēnesi.
9.2 Punktu sadalījums pa vietām:
VIETA

PUNKTI

1. vieta

8

2. vieta

6

3. vieta

5

4. vieta

4

5. vieta

3

6. vieta

2

7. vieta

1

8. - … vieta

0

9.3 Kopvērtējumā, pēc kvalifikācijas turnīriem, vienāda punktu skaita gadījumā, uzvar spēlētājs,
kurš iepriekšējā turnīrā ieguvis augstāku vietu. Ja iepriekšējā turnīrā abi ir ieguvuši vienu vietu, tad
uzvar spēlētājs, kurš iepriekšējos posmos ir uzrādījis labāku sniegumu. 9.4 Ja finālturnīrā pēc
vienspēļu un dubultspēļu izspēlēm vairākiem spēlētājiem, kuri cīnās par godalgotām vietām, ir
vienāds punktu skaits, tad notiek pārspēle. 9.5 Pārspēle notiek tikai starp spēlētājiem, kuriem ir
vienāds punktu skaits. Pārspēle tiek spēlēta līdz kāds no spēlētājiem ir uzvarējis 3 (trīs) setus. Katrs
sets tiek spēlēts līdz 5 (pieciem) punktiem.
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10.Apbalvošana
10.1 Turnīru sērijas lielā apbalvošana notiks noslēdzoties šai sērijai 2020. gada martā. 10.2 Sezonas
noslēgumā, pēc fināla turnīra, trīs labākie spēlētāji tiks apbalvoti ar kausiem un balvām no turnīru
atbalstītājiem.
11.Tiesāšana un tiesneši
11.1 Galvenais tiesnesis: Toms Treijs (ITSF sertifikāts un licences nr. 42800080).
11.2 Spēles tiek tiesātas pēc vispārīgi izdotajiem ITSF galda futbola noteikumiem. Ja kāds atsevišķs
noteikumu punkts ir atrunāts vai mīkstināts, tad tiesnesis par to informē spēlētājus.
11.3 Rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis.
11.4 Visos posmos tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis.
11.5. Tiesnešu tiesības:
11.5.1. Tiesnesis ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku rīcību vai liegt
turpināt piedalīties notiekošajā posmā.
11.5.2. Ja tiek ignorētas tiesneša izrādītās piezīmes, viņš ir tiesīgs diskvalificēt komandu attiecīgajā
posmā vai anulēt viņu rezultātus.
12. Strīdu izšķiršanas kārtība
12.1 Pēc mutisku pretenziju izvirzīšanas par spēļu rezultātiem, vai citu strīdu gadījumā, to izšķir
turnīra tiesnesis, ja uzskatāms, ka turnīra vadītājs ir rīkojies nepareizi, strīdu drīkst iesniegt rakstiski
organizatoriem, aprakstot to un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi toms@foosin.lv
13. Īpaši norādījumi
13.1 Visos turnīra sacensību posmos, ja pēc komandas izsaukšanas tā 10 minūšu laikā nav
ieradusies pilnā sastāvā sacensību vietā, komandai piešķir zaudējumu spēlē. Ja tas vienā un tajā pašā
posmā notiek atkārtoti, turnīra vadītājs drīkst lemt par zaudējuma piešķiršanu visā posmā.
14. Dalībnieku atbildība
14.1 Katrs dalībnieks morāli un materiāli atbild par nodarītajiem kaitējumiem, kas radušies
neatbilstošas uzvedības vai nesportiskas rīcības rezultātā turnīra laikā.
14.2 Komanda vai tās atsevišķi dalībnieki var tikt diskvalificēti par:
14.2.1. Vispārējo galda futbola noteikumu neievērošanu.
14.2.2. Sporta spēļu tiesnešu vai organizatoru norādījumu ignorēšanu.
14.2.3. Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu.
14.3. Katrs dalībnieks nes atbildību par savu veselības stāvokli un personīgajām mantām.
14.4 Aizliegts dalībniekiem piedalīties turnīrā apreibinošo vielu iespaidā, to pieļaujamo normu
nosaka turnīra vadītājs, un tā lēmums nav apstrīdams.
15. Nolikuma grozīšanas kārtība
15.1 Organizatori, nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi grozīt nolikumu, par to iepriekš brīdinot,
publicējot izmaiņas publiski pieejamā vietnē.
Latvijas Galda Futbola Asociācijas prezidents: Toms Treijs +371 27744771

