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1. Mērķis: 
 1.1  Organizēt Dundagas novada un citu novadu iedzīvotājiem sacensības, 

popularizējot futbola spēli un dažādus individuālos sporta veidus un piesaistot 
jaunatni sporta aktivitātēm; 

 1.2  pilnveidot futbolistu meistarības līmeni; 

 1.3  piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem; 

 1.4  noskaidrot labākās komandas un spēlētājus. 

2. Vieta un laiks: 
 2.1  sacensības notiek 2015. gada  22. augustā Kolkas ciema stadionā; 
 2.2  sacensību sākums pulksten 11.00; 
 2.3  Komandu pieteikumu reģistrācija un pārbaude sacensību dienā no 10.00 līdz 

pulksten 10.45   vai arī iepriekš pa telefonu 26164679 
 

3. Sacensību vadība: 
 3.1  Sacensības organizē Dundagas novada pašvaldība; 
 3.2  Galvenais tiesnesis - Oskars Sproģis; 
 3.3  Galvenā sacensību sekretāre - Aiga Ūdre. 

 
4. Sacensību dalībnieki: 

 4.1  Sacensībās komanda drīkst pieteikt 11 spēlētājus, minimālais spēlētāju skaits - 
7 cilvēki;  

 4.2  Sacensībās drīkst piedalīties komanda, kura ir apguvusi futbola spēles pamatus 
un ievēro spēles noteikumus; 

 4.3  Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā komandā, kā arī futbola sacensību 
laikā nav atļauts pāriet citas komandas sastāvā; 

 4.4  Sacensībās drīkst piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida piekritējs, kas ir vecāks 
par 14 (četrpadsmit) gadiem; 

 4.5  Pirms sacensību sākuma komandai jānomaksā dalības maksa  - 20 EUR no 
komandas; 

 4.6  Komandai jābūt tērptai vienādas krāsas kreklos; 
 4.7  Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli; 
 4.8  Vērtēšana atsevišķi sievietēm un vīriešiem netiek veikta; 



 4.9  Sacensību sistēmu  izveido tiesneši sacensību dienā, ņemot vērā pieteikušos 
komandu skaitu. 

5. Pieteikumi 
5.1.  Komandu iepriekšējie pieteikumi pēc izstrādāta parauga ( skat. 1. pielikumu) 
jāiesniedz līdz 2014. gada 22. augustam, plkst. 23:59 sūtot uz e-pastu – 
aigau@dundaga.lv (sacensību dienā obligāti jāparakstās par veselības stāvokļa 
atbilstību) vai arī Kolkas pagasta pārvaldē, iepriekš pazvanot pa tālruni 26164679; 
5.2.  Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 11 dalībniekus; 
5.3.  Pieteikumā pretī spēlētāja uzvārdam ir jābūt viņa parakstam, par to, ka viņš pats 
atbild par savu veselības stāvokli sacensību laikā (parakstās reģistrējoties 
sacensībām); 
5.4.  Maksimālais komandu pieteikšanās skaits ir 10 (desmit), kas nozīmē, ka 10 
komandas, kas pirmās piesakās, piedalās sacensībās; 
5.5.  Turpmākajā sacensību gaitā tie spēlētāji, kuri pieteikumā nav minēti, sacensībās 
iesaistīties nedrīkst. 

 
 
 

6. Sacensību kārtība 
6.1.  Sacensības notiek saskaņā ar LFF minifutbola noteikumiem; 
6.2.  Čempionāta spēles notiek mini futbola laukumā. Laukuma izmēri 52x30m, 
futbola vārtu izmēri 2x5m; 
6.3.  Komandā ir 6 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs; 
6.4.  Sacensību spēļu grafiks un spēles ilgums tiks noteikts atkarībā no pieteikto 
komandu skaita; 
6.5.  Par komandas neierašanos uz sacensībām tiek piešķirts zaudējums 0:3.  

 
7. Tiesāšana 

Sacensības tiesā galvenais tiesnesis un paši dalībnieki, kuri iepriekšējo spēli ir 
zaudējuši un dotajā brīdī nespēlē. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne 
spēlētāji, ne komandu pārstāvji. 

 
8. Sodi un disciplinārie pārkāpumi 

Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem 
vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošana, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem 
vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt 
noteikta diskvalifikācija. Par konkrēto lēmumu pieņemšanu izlemj sacensību galvenais 
tiesnesis. Atgādinām, ka alkohola lietošana sabiedriskās vietās ir aizliegta un spēlētāji 
manāmā alkohola reibumā pie spēlēšanas netiks pielaisti. 
 

9. Uzvarētāju noteikšana 
9.1.  Sacensībās komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru - 
3p., par neizšķirtu - 1p., par zaudējumu - 0p; 
9.2.  Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām 
komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai: 

 Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība); 

 Vairāk uzvaru visās spēlēs; 

 Labāka iegūto uz zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 

mailto:sports@olaine.lv


 Lielāks vārtu guvums visās spēlēs; 
9.3 Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām 1. vietu nosaka 
papildus            spēles. 
 
 

10. Izdevumi 
9.1.  Izdevumus, saistītus ar sacensību organizēšanu sedz Dundagas novada 
pašvaldība; 
9.2.  Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās un naudas balvām 
pirmo trīs vietu ieguvējiem, sedz  paši sportisti. 

 
11.  Medicīna 

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs. Katrai komandai ir jānodrošina 
elementāra pirmā medicīniskā palīdzība dažādos negadījumos vai traumu gadījumos. 
 

12. Apbalvošana 
12.1.  Sacensību uzvarētāju komandas (I-III vieta) un to dalībnieki tiek apbalvoti ar 
medaļām, diplomiem un naudas balvām; 
11.2.  Uzvarētājkomandai tiek piešķirts kauss; 
 

13. Izmaiņas sacensību nolikumā 
13.1.  Organizatoriem ir tiesības mainīt vai papildināt šo nolikumu nepieciešamības 
gadījumā iepriekš un arī sacensību dienā, informējot par to dalībniekus; 
12.2.  Visas izmaiņas un sacensību nolikums tiks publicēts Dundagas novada 
pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un Kolkas pagasta pārvaldes mājas lapā 
www.kolka.lv 
 
Organizatoriskie jautājumi: 
Sporta organizatore Aiga Ūdre - 26164679 
Sacensību galvenais tiesnesis Oskars Sproģis - 29323048 
 


