
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                                                                              
   

2016.GADA JAUNPILS NOVADA ATKLĀTAIS TELPU 

FUTBOLA ČEMPIONĀTA 

NOLIKUMS 

                 
1. Mērķis un uzdevums. 

1.1. Noskaidrot 2016.gada Jaunpils novada atklāto telpu futbola čempionāta uzvarētāju; 

1.2. Popularizēt telpu futbolu Jaunpils novadā un ārpus tā; 

1.3. Meistarības pilnveidošana futbolā. 

 

2. Sacensību vadība. 
2.1. Sacensības organizē un vada Biedrība FK Jaunpils un futbola čempionāta tiesnešu 

komiteja;  

2.2.   Sacensību koordinators –  Sandris Grinfogels tālr. 27566433 

E-pasts: info@fkjaunpils.lv, Web: www.fkjaunpils.lv 

 

3.Laiks un vieta. 
3.1. Sacensības norisināsies Jaunpils sporta zāle, (Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Ērģelnieki", 

LV - 3145); 

3.2. Spēļu dienas tiek noteiktas ceturtdienās 18:30 – 22:00 un sestdienās  no 11:00-19:00; 

3.3. Sacensību norises laiks no 17.12.2016 - 22.04.2017.gadam; 

3.4. Par vēlamajām izmaiņām kalendārā (datums,  spēles sākums), iesniegums uz minēto e-

pasta adresi rakstiski iesniedzams organizatoriem ne vēlāk, kā piecas dienas pirms spēles; 

3.5. Netiek pārceltas pēdējo divu spēļu kārtas. 

 

4. Dalībnieki. 
4.1. Čempionātā ar savām komandām var piedalīties Jaunpils un citu novadu komandas; 

4.2. Katra komanda var pieteikt 12 spēlētājus; ( Pielikumā anketa) 

4.3. Komandas spēlētājiem jābūt vienveida tērpiem un nepieciešamais inventārs atbilstošs 

futbola spēles noteikumiem; 

4.4. Komandās var iekļaut spēlētājus, kas nespēlē Latvijas virslīgas čempionātos un 

Latvijas 1. līgas  telpu futbola čempionātos; 

4.5. Čempionātā piedalās tikai tie spēlētāji, kas minēti komandas pieteikumā un ir sasnieguši 

15 gadu vecumu; 

4.6. Strīdu un protestu gadījumā, pretinieku komandai ir tiesības pieprasīt spēlētāju personas 

dokumentus personības noteikšanai; 

4.7. Spēlētājiem jābūt obligāti komandas pieteikumā.  
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5.Sacensību uzvarētāju noteikšana. 
5.1. Čempionātā komandas spēlē katra ar katru savā starpā divus apļus pēc tabulas sistēmas; 

5.2. Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas; 

5.3. Par uzvaru komanda saņem – 3 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu un par zaudējumu - 0 

punktus; 

5.4. Vienādu punktu skaita gadījumā, uzvārētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta; 

5.5. Ja šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība visā turnīrā, tātad gūtie 

vārti visā turnīrā; 

5.5.Spēles ilgums 2x15 min., spēles notiks uz 15x28 m laukuma, vārti - 2x3 m, bumbas 

izmērs: 4.izmērs (telpu futbola bumba), maiņu skaits neierobežots, uz laukuma 4 spēlētāji + 

1 vārtsargs; 

 

6. Disciplinārais reglaments. 
6.1. Spēlētājs, kurš saņēmis 2 (otro) brīdinājumu, diskvalificēts uz nākošo spēli. 

6.2. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma, nedrīkst piedalīties nākošajā spēlē un jāsamaksā 

naudas sods 15 EUR. 

6.3. Diskvalifikācijas:  

Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma ,automātiski izlaiž nākamo spēli un naudas sods 15 EUR. 

      - par „pēdējo cerības” sodu; 

      - par nesportisko uzvedību; 

      - par provokāciju, kas var izsaukt atbildes reakciju: uz 2 spēlēm + 15 EUR- par sitienu 

        pretiniekam; 

      - par rupju spēli, kas var izraisīt traumu; 

      - par mēģinājumu iespert vai uzbrukt spēlētājam; 

      - par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu žestu lietošanu; 

      - par mešanu ar priekšmetu (bumbu, utt.): uz 2 spēlēm + 15 EUR; 

      - par sitienu (ar roku, kāju, galvu) pretiniekam: uz 2 spēlēm + 20 EUR; 

      - par izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem) uz 2 spēlēm + 15 EUR; 

      - par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem, oficiālām personām, skatītājiem; 

      - par spļaušanu pretiniekam oficiālām personām, skatītājiem: uz 2 spēlēm + 20 EUR. 

             

7. Protesti 
7.1. Komanda, kas iesniedz protestu, pēc spēles par to nekavējoties paziņo spēles tiesnesim. 

7.2. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15.min. laikā pēc spēles; 

7.3. Protestu izskata turnīra organizators līdz nākamajam sabraukumam; 

7.4. Protesta iesniedzējam līdz tā izskatīšanai, organizatora kontā jāiemaksā 20 EUR; 

7.5. Ja protestu apmierina, tad iekasēto naudu kompensē. 

. 

8.Tiesneši. 
8.1. Spēles tiesā neitrālais tiesnesis; 

8.2. Tiesnesim uz spēli jāierodas sacensībām atbilstošā apģērbā; 

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

treneri. 

             

9. Apbalvošana. 

9.1. Komandas, kuras izcīnījušas godalgotas vietas, apbalvo ar kausiem; 

9.2. Komandas, kuras izcīnījušas I-III vietu, spēlētāji un treneris ar medaļām (12 spēlētāji un 1 

treneris); 

9.3. Labākais spēlētājs tiek apbalvots ar speciālbalvu; 

9.4. Uzvārētāju komandai būs specbalva. 



                                                         

 

10. Pieteikumi. 
10.1. Pieteikumu (pēc izstrādātā parauga) jāiesniedz līdz čempionāta sākumam. Komandai uz 

spēli jābūt pieteikumam; 

10.2. Papildus pieteikumi un pārejas tiek pieņemti līdz otrai spēļu kārtai; 

10.3 Jaunpils  novada atklātajam futbola čempionātam ir noteikta dalības maksa 99.- EUR ,kas 

jāiemaksā līdz pirmajai spēļu kārtai, pretējā gadījumā komandas piedalīšanās netiks 

akceptēta; 

10.4.Komandu jāpiesaka līdz 3.decembrim pa e-pastu: info@fkjaunpils.lv, vai zvanot 

25967267  Ainārs Voicišs. 

 

Informācija par spēļu norisi tiek ievietota sekojošās vietnēs:  

www.fkjaunpils.lv 

 

www.facebook.com/FK-Jaunpils 
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