
APSTIPRINU
Rīgas 89.vidusskolas

direktore Marina Serkova __________________

Rīgā, 2016. gada ____. ________

Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā
NOLIKUMS

I. Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt telpu futbolu Rīgas izglītības iestādēs.
2. Veicināt aktīvo dzīvesveidu kā vislabāko brīvā laika pavadīšanas veidu.
3. Noteikt 2016. gada labākās Rīgas izglītības iestāžu telpu futbola komandas.
4. Veicināt sadarbību starp jaunajiem sportistiem no dažādām izglītības iestādēm.
5. Pievērst jauniešus veselīgam dzīvesveidam.

II. Organizatori
6. Rīgas atklāto čempionātu telpu futbolā (turpmāk- sacensības) organizē Rīgas

89.vidusskola  sadarbībā  ar  Rīgas  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi. 
Galvenā koordinatore - sporta organizatore Nataša Ņekrasova.

III. Dalībnieki
7. Sacensībās piedalās Rīgas izglītības iestāžu:                   

 10.-12. klašu  jaunieši.

IV. Sacensību laiks, vieta
8. Sacensības notiks no 2016. gada 25. aprīļa līdz 2016. gada 29. aprīlim 

Rīgas 89.vidusskolas sporta zālē, Hipokrāta iela 27.

V. Sacensību noteikumi, norise
9. Sacensības notiks pēc starptautiskajiem telpu futbola spēles noteikumiem.
10. Komandā uz laukuma – 5 spēlētāji (4 laukumā + vārtsargs), bet ne mazāk par

trijiem spēlētājiem (3 + vārtsargs). Maiņu skaits nav ierobežots.
11. Komandas skaitliskais sastāvs – 10 spēlētāji.
12. Spēles  ilgums  –  2  x  10  min ar  1  (  vienu)  minūtes  pārtraukumu  starp

puslaikiem.
13. Komandu skaits ir ierobežots: 16 komandas.
14. Ja pieteikto komandu skaits ir 7 vai mazāks, tad sacensības notiek pēc apļa

sistēmas, spēlējot katrai komandai vienu spēli ar katru.
15. Spēli tiesā 2 (divi) tiesneši, no kuriem viens ir vecākais. Vecākais tiesnesis veic

izlozi pirms spēles sākuma un fiksē laiku. Visi spēles noteikumu pārkāpumi
tiek fiksēti ar svilpes signālu.

16. Visas pieteiktās komandas sadalītas II apakšgrupās ar saskaņā ar izlozi.
16.1. I  apakšgrupa  spēlēs  2016. gada  25. aprīlī plkst. 13.30  (iziet  2

komandas);
16.2. II  apakšgrupa  spēlēs  2016. gada  28. aprīlī plkst. 13.30  (iziet  2

komandas).



16.3. Fināls 2016. gada 29.aprīlī (laiks tiks precizēts).

VI. Sacensību tiesneši
17. Sacensības tiesā Rīgas 89.vidusskolas tiesnesis un Latvijas Futbola Federācijas

tiesnešu komitejas licencēti tiesneši.
17.1. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu

pilnvarotās personas.

VII. Pieteikšanās
18. Pieteikums (pielikums) līdz  2016. gada 15. aprīlīm plkst. 15.00 elektroniski

jānosūta  Natašai  Ņekrasovai uz  e-pastu:  natajefimkina@inbox.lv un
sacensību dienā jāiesniedz rakstiski sekretariātā.

19. Komandām, kuras būs apstiprinājušas savu dalību,  laicīgi  tiks izsūtīta  pilna
sacensību programma.

VIII. Vērtēšana
20. Uzvarot vienā spēlē komanda saņem 3 punktus, neizšķirta rezultāta gadījumā –

1 punktu, zaudējuma gadījumā – 0 punktus.
21. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu

nosaka:
21.1. lielāks izcīnīto punktu skaits savstarpējās spēlēs;
21.2. labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
21.3. labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
21.4. labāka iegūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.

IX. Apbalvošana
22. 1. – 3. vietu ieguvēju komandas apbalvos ar kausiem, medaļām, diplomiem un

balvām.

X. Citi noteikumi
23. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu

Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” prasības.

24. Konkursa  organizatori  nodrošina  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma
prasības.

Nataša Ņekrasova
29269848
natajefimkina@inbox.lv

mailto:natajefimkina@inbox.lv


Pielikums
Rīgas atklātā telpu futbola čempionāta

nolikumam

PIETEIKUMS

1. Izglītības iestādes nosaukums: __________________________________

2. Dalībnieki:

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Dzimšanas gads Ārsta zīme vai
medmāsas
paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sporta skolotāja___________________________________
vārds, uzvārds (paraksts)

Skolas direktora ______________________________________
vārds , uzvārds (paraksts)

Nataša Ņekrasova
29269848
natajefimkina@inbox.lv
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