
APSTIPRINU 

Jēkabpils Sporta centrs 

Direktora vietniece A. Jakubovska  

2022.gada 29. jūlijā 
 

Futbola turnīrs Medņos 2022 

 

Nolikums 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

1.1. Veicināt sportisku aktivitāšu popularitāti un popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu; 

 1.2. Sekmēt futbola aktivitāšu attīstību Jēkabpils novadā; 

 1.3. Noskaidrot Medņu  futbola turnīra spēcīgāko komandu. 

 1.4. Iesaistīt sportiskās aktivitātēs visus interesentus un citus klātesošos 

 

2. ORGANIZATORI 

 2.1.  Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ. Nr. 40900008726). 

2.2. Atbildīgie par sacensību norisi – Jēkabpils Sporta centra sporta 

organizators Guna Gavare, tel.: 26325850, e-pasts guna.gavare@jekabpilssc.lv 

un Gusts Jansons, tel.: 26355872, e-pasts  jansons.gusts@gmail.com  

 2.3. Sacensību galvenais tiesnesis Gusts Jansons, tel.: 26355872 

 2.4. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv  

 

3. LAIKS UN VIETA 

3.1. Sporta spēles notiek Jēkabpils novada Variešu pagasta Medņu ciemā 

Liepenes pamatskolas sporta laukumā; 

3.2. Sporta spēles notiek 2022.gada 13.augustā no plkst. 9.00. 

 

4. DALĪBAS MAKSA 

 4.1. Dalība ir bezmaksas 

5.DALĪBNIEKI UN REĢISTRĒŠANĀS 

5.1. Futbola turnīrs Medņos ir atklātais turnīrs, kas pieejams ikvienam, kurš 

līdz 2022.gada 10.augustam ir norādīts komandas pārstāvja organizatoriem 

nosūtītajā komandas pieteikumā. 

5.2. Komandas pieteikuma veidlapa reģistrācijai dalībai futbola turnīrā 

pieejama nolikumā (1. pielikums). Aizpildīta tā jānosūta uz e-pastu – 

jansons.gusts@gmail.com . 

5.3. Futbola turnīram komandas pieteikumā 7 līdz 10 spēlētāji; 

5.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas 

datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

5.5. Par katra dalībnieka veselības stāvokli, slodzes atbilstību sacensībām un 

Ministru kabineta noteikumu “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 
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infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu atbild pats dalībnieks, 

apliecinot to ar parakstu pieteikumā pirms sacensību uzsākšanas. 

5.6. Komandas, kuras nav pieteikušās sacensībām norādītajā laika posmā, 

netiek pielaistas pie dalības tajās.  

 

6. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

6.1. Visas sportiskās aktivitātes tiek izspēlētas pēc iepriekš sastādīta grafika, 

atkarībā no pieteikušo komandu skaita un pieteikuma saņemšanas laika; 

6.2. Ar precīzu futbola spēļu grafiku un vienas spēles ilgumu komandas tiks 

iepazīstinātas dienu pirms sacensību sākuma – līdz 12.08.2022. plkst. 12:00 uz 

komandas pieteicēja e-pastu. 

6.3. Sacensībās komanda spēlē vienādās formās. 

6.4. Futbola spēles noteikumi balstīti uz vispārpieņemtajiem futbola 6 pret 6 

spēles noteikumiem.  
(http://arhivs.lff.lv/dokumenti/LFF%20reglamenti/2014_kurzeme/Futbols_8_pret_8_un_6pret6.Noteikumi2014..pdf) 

6.5. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību sacensību vietā, laikā. 

Pārkāpumu vai bojājumu gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos 

finansiālos zaudējumus. 

6.6. Futbola turnīra laikā par spēles tiesnesi atbildīgi ir tā organizatori, 

iesniedzot pieteikumu dalībai, komandas apstiprina, ka, nepieciešamības 

gadījumā, tās var palīdzēt notiesāt kādu citu futbola spēli, kura neietekmē viņu 

komandas rezultātus.   

6.7. Ar pārējiem sporta aktivitāšu noteikumiem komandas tiek iepazīstinātas 

sacensību dienā, pirms sporta spēļu atklāšanas un spēļu norises laikā. 

6.8. Par visām citām pretenzijām sacensību laikā, par sacensību norisi, 

rezultātiem u.c. informēt sacensību galveno tiesnesi. 

 

7. APBALVOŠANA 

 7.1. Sacensību noslēgumā tiek apbalvotas uzvarētājkomandas. 

8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

8.1. Organizatori sacensību vietā nodrošina kvalificētu medicīnas personālu. 



1. PIELIKUMS 

PIETEIKUMS 

_______________________________________________________________________ 

KOMANDAS NOSAUKUMS  

Futbola turnīrs 

Vārds  Uzvārds  Paraksts  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Komandas kapteinis: ________________________________ /vārds, uzvārds/ 

Kontaktinformācija __________________________________ 


