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Dienvidkurzemes novada  
2023.gada čempionāts telpu futbolā. 

NOLIKUMS 
 
 

1. ČEMPIONĀTA MĒRĶI UN UZDEVUMI: 
1. Popularizēt telpu futbolu Dienvidkurzemes novadā; 
2. Noskaidrot Dienvidkurzemes labāko telpu futbola komandu; 
3. Noskaidrot Dienvidkurzemes labākos spēlētājus telpu futbolā. 

 
2. ČEMPIONĀTA ORGANIZĀCIJA 

1. Čempionātu organizē Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde; 
2.  Par sacensību organizatorisko pusi, spēļu kalendāru (tā izmaiņām) un citiem čempionāta 

jautājumiem atbild sacensību galvenais organizators Ingars Kalējs. Par tiesnešu nozīmēšanu 
atbild Igors Tagijevs. 

3. Par disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild 
sacensību galvenais Ingars Kalējs un tiesnešu nozīmētājs Igors Tagijevs. 
 

3. TURNĪRA NORISES LAIKS UN VIETA 
1. DK čempionāts telpu futbolā (turpmāk čempionāts) notiek laika posmā no 30.janvāra līdz 

30.martam ; 
2. Čempionāts norisinās pēc FIFA telpu futbola noteikumiem. Komandās laukumā ir 5 spēlētāji (1 

vārtsargs un 4 laukuma spēlētāji); 
3. Čempionāts norisinās DK sporta zālēs pēc sabraukuma principa; 
4. Čempionāta spēles plānojas darba dienas vakaros (ne vairāk, kā 2 spēles dienā). Play off posmi 

var notikt arī brīvdienās. Piezīme. Pirms čempionāta notiks dalībnieku Zoom sapulce, kur 
precizēsim izspēles kārtību un dienas. 
 

4. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI 
1. Čempionātā piedalās līdz 8 komandām. Ja pieteikto komandu skaits pārsniedz šo skaitu, tad 

organizators var lemt par čempionāta izspēles kārtības maiņu vai atteikt dalību kādai no 
komandām (šai variantā priekšroka DK komandām); 

2. Ja komandu skaits ir mazāks par 8, tad organizators nosaka citu izspēles kārtību, par ko pirms 
čempionāta informē dalībnieku komandu pārstāvjus 

3. Čempionātā var piedalīties amatieru komandas no Dienvidkurzemes novada un tuvākās 
apkārtnes 

4. Komandas pieteikumā 15 spēlētāji un treneris/pārstāvis, komandas pieteikumā uz spēli piesaka 
līdz 12 spēlētājiem; 

5. Play off spēlēs drīkst piedalīties spēlētājs, kurš pamatturnīrā ir nospēlējis 50% un vairāk spēļu. 
6. Komandu formām jābūt nokomplektētām (vienādas krāsas krekli, šorti). Numuri uz krekliem ir 

visiem komandas spēlētājiem un tie nesakrīt; 
7. Komandas nedrīkst pieteikt profesionālus futbolistus; 
8. Čempionāta organizators nodrošina medicīnas koferi visās čempionāta spēlēs; 
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9. Čempionāta dalībniekiem čempionāta norises laikā ir aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un/vai 
citas apreibinošās vielas; 

10. Uz rezervistu soliņa drīkst atrasties tikai cilvēki, kas ir ierakstīti komandu pieteikumos un spēles 
protokolā; 

11. Par pieteikumā esošo spēlētāju datu atbilstību nolikumam atbild komandas pārstāvis. 
Nepieciešamības gadījumā  čempionāta dalībniekiem pēc organizatoru pieprasījuma var tikt lūgts 
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; 

12. Par spēlētāja veselības stāvokli un slodzes atbilstību sacensībām atbild pats spēlētājs 
apliecinot to ar parakstu pieteikumā. 
 

5. ČEMPIONĀTA PIETEIKUMS. DALĪBAS MAKSAS 
1. Pieteikumus komandas iesniedz līdz 2023.gada 26.janvārim uz epastu: 

ingars.kalejs@dienvidkurzemesports.lv. (Pielikums Nr.1.) 
2. Spēlētājam ir aizliegts pārstāvēt divas komandas vienlaicīgi; 
3. Spēlētājiem netiek pieļauta iespēja mainīt komandas čempionāta laikā; 
4. Īpašos gadījumos (Covid, spēlētāju traumas), kad čempionāta pieteikumā komandas veselo 

dalībnieku skaits ir mazāks par 10 dalībniekiem, komandai ir tiesības pieteikt (mainīt ar slimajiem) 
papildus 3 (trīs) spēlētājus; 

5. Sacensībās drīkst piedalīties vīrieši no 15 gadu vecuma, dalībnieki līdz 18 gadu vecumam pirmajā 
spēlē galvenajam organizatoram iesniedz rakstisku vecāku atļauju (Pielikums Nr.2); 

6. Dienvidkurzemes novada iestāžu/pārvalžu komandas piedalās bez maksas, pārējām komandām 
dalības maksa - 100 EUR; 
 

6. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA 
1. Čempionāta spēcīgākā komanda tiek noteikta divos posmos: 
• 1. posms - tiek izspēlēts viena apļa turnīrs (katrs ar katru). 
• 2.posms:Izslēgšanas spēļu sistēmas noskaidro vietu sadalījumu. Izslēgšanas spēlēs izspēlē līgas 1. 

vieta spēlē ar līgas 4.vietu pusfinālā, līgas 2.vieta ar līgas 3.vietu. Uzvarētāji spēlē par 1.vietu 
čempionātā, bet zaudētāji - par 3.vietu. Līdzīgi izspēlē komandas 5.-8. vietu sadalījumu 
čempionātā 

• Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu- 1 punktu, par zaudējumu-0 punktu; 
• Čempionātu komandas izspēlē saskaņā ar organizatoru sastādīto spēļu grafiku, ko pirms 

čempionāta organizatori saskaņo ar komandu pārstāvjiem. Izmaiņas spēļu grafikā var veikt ne 
vēlāk, kā nedēļu pirms spēles, saskaņojot ar organizatoru. 

2. Vienas spēles ilgums - 2 puslaiki, katrs 20 min “netīrā” laika, bet otrā puslaika pēdējās 2 minūtes - 
“tīrais” laiks. 

3. Gadījumā, kad divām vai vairāk komandām tabulā ir iegūts vienāds punktu skaits, vieta tiek 
noteikta pēc: 
- labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība), 
- vairāk uzvaru visās spēlēs, 
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs,  
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs, 
- Fair Play princips - augstāku vietu iegūst komanda ar iegūto mazāku skaitu dzelteno un sarkano 
kartīšu turnīrā - pēc labākiem disciplināriem rādītājiem (dzeltenā kartiņa tiks pielīdzināta 1 soda 
punktam, sarkanā kartiņa pielīdzināta 3 soda punktiem (ja tā parādīta par divām dzeltenām 
kartiņām vai „pēdējās cerības” sodu) vai 5 soda punktiem (ja tā parādīta par pārējiem 
pārkāpumiem); 

4.  Izslēgšanas spēļu kārtā (Play off) vienāda rezultāta gadījumā komandas piedalās pēcspēles 
soda sitienu sērijā (pa 3 no katras komandas, pēc tam - līdz pirmajai kļūdai); 

5. Komandas, kas nav ieradušās uz kādu no spēlēm turnīrā, 6.3. punkta gadījumā automātiski tiek 
piemērota zemāka vieta. 
 

7. DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS 
1. Gadījumos, kad noraidītais spēlētājs atsakās pamest laukumu vai kādā citā veidā kavē spēles 

norisi, galvenajam tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli un piešķirt spēlētāja, kas aizkavē spēles 
norisi, komandai zaudējumu 0:5.  

2. Visas spēles sākas publicētajos laikos. Par šī punkta neievērošanu (neierašanos laikā) komanda 
tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu 0:5; 



3. Komanda, kurai trīs čempionāta spēlēs tiek piešķirts tehniskais zaudējums, tiek izslēgta no 
čempionāta. Ja komanda nospēlējusi mazāk kā 50% no čempionāta 1.posma spēlēm, tad 
diskvalificētās komandas spēļu rezultātus neņem vērā; 

4. No laukuma noraidītais spēlētājs nedrīkst atrasties rezervistu vietās vai to tuvumā, viņam 
nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm un spēles laikā viņš nedrīkst atgriezties ne pie komandas, ne 
tribīnēs. 

5. Ja laukuma vai noraidītais spēlētājs rupji pārkāpj disciplīnas noteikumus un traucē spēli, 
čempionāta rīkotāji ir tiesīgi spēlētāju diskvalificēt uz visu čempionāta laiku. 

6. Ja spēlētājs vienā spēlē saņem divas dzeltenās kartiņas, tad viņam jāizlaiž viena spēle. 
7.Ja spēlētājs vienā spēlē saņem sarkano kartiņu, tad viņam jāizlaiž divas spēles, izņemot gadījumu 

kad sarkanā kartīte tiek nopelnīta par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē vai par acīmredzamas 

vārtu gūšanas iespējas liegšanu (tad jāizlaiž viena spēle). 

8. Spēlētājs ik pēc trīs saņemtām dzeltenām kartiņām izlaiž nākošo spēli. Ja čempionātā tiks spēlēts 

Play Off turnīrs, tad pirms Play off turnīra visas dzeltenās kartiņas dzēšās, atskaitot, ja trešo 

dzelteno kartiņu nopelna 1.posma pēdējā spēlē - tad nākošo spēli jāizlaiž. 

 

9. FOTO UN VIDEO 
1.  

1. Čempionāta laikā var tik filmēts un fotografēts;  
2. Čempionāta laikā iegūtie materiāli tiks izmantoti sacensību  publicitātes vajadzībām; 
3. Čempionāta dalībnieki, piesakoties šīm sacensībām, apliecina, ka neiebilst  šo materiālu 

izmantošanai čempionāta publicitātes vajadzībām. 
 

10.APBALVOŠANA 

4. 1.-3.vietu izcīnījušās komanda regulārajā čempionātā tiek apbalvotas ar medaļām, kausiem 
un diplomiem; 

5. Individuāli čempionātā apbalvos čempionāta labāko vārtu guvēju; 
6. Čempionāta organizatori patur tiesības piešķirt arī citas balvas. 
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Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMS 
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KOMANDA:___________________________________________________________ 

 

KOMANDAS PĀRSTĀVIS (vārds, uzvārds, telefons, epasts): 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Ar šo apstiprinu, ka visi spēlētāji, kas piedalīsies Dienvidkurzemes 2023. gada čempionātā telpu futbolā  

___________________________ komandas sastāvā ir veseli un paši nes atbildību par savu veselības 

stāvokli turnīra laikā. 

 

KOMANDAS SPĒLĒTĀJI SARAKSTS 

N.p.

k. 

Vārds, Uzvārds Personas koda 

pirmā daļa 

Atbilstība 

nolikuma 5.5.p. 

(15 gadu vecums) 

Paraksts par 

veselības 

stāvokli 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

KOMANDAS KAPTEINIS/PĀRSTĀVIS:_____________________________ (Vārds, Uzvārds, paraksts) 

 

2023.gada ___.____________  



 
Pielikums Nr.2 
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IESNIEGUMS 
 

 

 Es, ___________________________ (vārds, uzvārds), p.k._____________-

_________ atļauju savam dēlam ,___________________________ (vārds, uzvārds), 

piedalīties _________________________ komandas sastāvā Dienvidkurzemes novada 

2023.gada čempionātā telpu futbolā. 

 
 Uzņemos atbildību par sava dēla veselības stāvokli turnīra laikā. 
 
 
 
 
 
 
2023.gada ___.__________     __________________ 
(paraksts) 
      
 
      

 

 

 


