
APSTIPRINU 
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“MINI FUTBOLA TURNĪRS VĪPĒ” 2022 
NOLIKUMS  

1. MĒRĶIS 

 

1.1. Noskaidrot spēcīgākās komandas un labākos futbola spēlētājus turnīrā. 

1.2. Rast iespēju iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

1.3. Popularizēt mini futbolu Vīpē un Jēkabpils novadā. 

2. ORGANIZATORI 2.1. Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs. Reģ.nr. 40900008726 

2.2. Atbildīgais par turnīra norisi – Jēkabpils Sporta centra sporta organizatore Guna 
Gavare, tel. 26325850, guna.gavare@jekabpilssc.lv 

2.3. Informācija par turnīru pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. “Futbola turnīrs Vīpē” norisināsies: 17. septembrī, sacensību sākums plkst. 11.00 
3.2. Sacensības norisinās: Vīpē mini futbola laukumā pie Vīpes tautas nama 

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

UN REĢISTRĒŠANĀS 

 

4.1. Dalība sacensībās ir bez maksas.  

4.2. Piedalīties var ikviens futbola cienītājs, Jēkabpils novada iedzīvotāji un viesi no citiem 

novadiem. 

4.3. Spēle norit formātā 5 pret 5 (ieskaitot vārtsargu), komandā ne vairāk kā 7 dalībnieki.  

4.4. Komandām jāpiesakās līdz 2022. gada 16. septembrim paziņojot galv. tiesnesim 

Jolantai Stumbiņai tel.: 26530446 vai e-pastu: jolanta.stumbina@jekabpilssc.lv 

4.5. Komanda var startēt gan vīriešu, gan sieviešu, gan mix sastāvā. 

4.6. Komanda aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz 30 minūtes pirms 

turnīra sākuma, parakstoties par to, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli, 

ka nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads), fotogrāfiju 

publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos un ka ievēros. Ministru kabineta 

2021.gada 9. oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikums Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

5. SACENSĪBU SĀKUMS 
UN REĢISTRĒŠANĀS 

5.1. Sacensību sākums plkst.11.00 (reģistrēšanās līdz pl.10.50). 

5.2. Sacensību sākuma laiks var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

6. SACENSĪBU 
NOTEIKUMI  

6.1. Sacensības notiek pēc starptautiskiem 5×5 telpu futbola noteikumiem ar dažiem 

izņēmumiem (kā, piemēram, spēles ilgums). 

6.2. Komandai spēle jāuzsāk piecu spēlētāju sastāvā, tai skaitā vārtsargs. 

6.3. Sacensībās  komanda  spēlē vienādās formās (vienādi krekli), bez krekliem spēlēt ir 

aizliegts. 

6.4. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina galvenais tiesnesis. 

6.5. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus Ministru kabineta 

2021.gada 9. oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikums Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lai ierobežotu Covid-

19 izplatību.. 

6.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

6.7. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par 

sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku. 

6.8. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt sacensību 

galvenajam tiesnesim. 

7. SACENSĪBU KĀRTĪBA 

UN IZSPĒLES SISTĒMA 

 

7.1. Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

7.2. Ja turnīrā pieteikušos komandu skaits ir līdz 5 komandām (ieskaitot), tad komandas 

spēlē katra ar katru, bet ja ir 6 komandas un vairāk, tad spēlē 2 apakšgrupās, no katras 

http://www.jekabpilssc.lv/
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apakšgrupas 2 labākās komandas spēlē pusfināla spēles A1-B2 un B1-A2, Pusfinālā 

zaudējušās komandas spēlē par 3.-4. vietu, uzvarētāji par 1.-2. vietu. 

7.3. Spēles ilgums 2 puslaiki pa 10 minūtēm, spēļu laiks var mainīties atkarībā no komandu 

skaita. 

7.4. Pēcspēles sitienus veic katras komandas 3 spēlētāji, ja rezultāts ir neizšķirts, tad līdz 

pirmajai kļūdai.  

7.5. Katrai komandai turnīrā ir jāizspēlē visas spēles. 

7.6. Spēles bumbu, protokolus, turnīra norises rezultātu atspoguļošanu sacensību vietā 

nodrošina sacensību organizatore un tiesneši. 

8. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 8.1. Tiesnešus turnīrā nozīmē turnīra organizators. 

8.2. Organizatora nozīmējums ir galīgs un neapstrīdams. 

8.3. Jebkurš spēles tiesneša lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams. 

8.4. Turnīra organizatoram un turnīra galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie 

spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties turnīrā komandai vai spēlētājam, ja rodas 

aizdomas, ka: 

8.4.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā; 

8.4.2. spēlētājs uzdodas par citu personu; 

8.4.3. spēlētājs vai komanda neievēro turnīra noteikumus vai reglamentu; 

8.4.4. spēlētājs vai komanda veic negodīgas darbības vai atklājas kādi maldinoši 

apstākļi; 

8.4.5.  spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē. 

8.5. Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu. Par 2 (diviem) 

brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma. Noraidījuma 

gadījumā komanda līdz spēles beigām spēlē mazākumā. Noraidītais spēlētājs var 

piedalīties nākošā spēlē. 

8.5.1 Pēc 5 pārkāpumiem un katru nākamo pārkāpumu vienā spēlē tiek izpildīts 10 m 

soda sitiens;  

Galvenais tiesnesis piemēro papildus sankcijas par rupjiem pārkāpumiem un/vai 

nesportisku uzvedību/rīcību. 

8.6. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību spēles vietā. Pārkāpumu vai bojājumu 

gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus. 

8.7. Turnīra organizatoriem ir tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus par futbolistiem un 

komandām gadījumos, kuri nav atspoguļoti šajā nolikumā. 

 

9. PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA 

 

 

9.1. Lai noteiktu turnīra uzvarētājus, komandām tiek piešķirti punkti:  
9.1.1. par uzvaru spēlē - 3 punkti; 

9.1.2. par uzvaru spēlē ar pēcspēles sitieniem – 2 punkt; 

9.1.3. par spēles zaudējumu, vai neierašanos uz spēli - 0 punktu. 

9.2. Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietas tiek noteiktas pēc komandu 

savstarpējo spēļu rezultātiem. 

9.3. Ja trīs vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna 

komanda, kura (apakš)grupā kopumā ieguvusi vairāk punktus. 

10. APBALVOŠANA 

 

10.1. 1.-3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar balvām. 

10.2. Ar specbalvu tiks apbalvots turnīra labākais vārtsargs.  

10.3. Ar specbalvām tiks apbalvoti 3 labākie turnīra spēlētāji. 

11. MEDICĪNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

 

11.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un 

to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikumā. 

11.2.  Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā 

organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

  

 

 

 

 



Pielikums nr.1 

PIETEIKUMS 

Dalībai mini futbola turnīrā Vīpē 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Komandas nosaukums 

Komandas sastāvs: 

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Paraksts* 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.         

7.        

*Ar parakstu apliecinu, ka: 

1. uzņemos pilnu atbildību par savu veselības stāvokli; 
2. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna; 
3. nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas 

traucējumi); 
4. esmu informēts (-a), par to, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana, un neiebilstu par fotogrāfiju un 

video materiālu izmantošanu, publicitātes vajadzībām,  publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos.  
5. apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām 

(akūtām) izmaiņām. 
6. esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 

 

Komandas kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: 

Tel.:  

e-pasts: 

 


