
OLAINES NOVADA TURNĪRS TELPU FUTBOLĀ 2016 
NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS 

1.1. Popularizēt telpu futbola spēli Olaines novada iedzīvotāju vidū. 
1.2. Noskaidrot Olaines novada 2016. gada sezonas, telpu futbola sacensību čempionus un 

godalgoto vietu ieguvējus. 
 

2. VADĪBA 
Sacensības organizē un vada Olaines sporta centrs sadarbībā ar futbola klubu “Olaine”.  

 
3. VIETA UN LAIKS 
3.1. Sacensības aizsāksies 2015.gada 12.decembrī un turpināsies līdz 6.martam Olaines Sporta 

namā, Zemgales 33a.   
3.2. Ja spēle notiks citā sporta bāzē nekā plānots, attiecīgām komandām ne vēlāk kā 5 (piecas) 

dienas pirms spēles no organizatoriem tiks paziņots, kurā vietā notiks kārtējā spēle. 
3.3. Sacensību sākums plkst. 16:00 vai plkst. 17:00.  
3.4. Kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz savas komandas spēles protokols spēles tiesnešiem vismaz 

10 minūtes līdz spēles sākumam. Ne vēlāk kā 10 minūtes pēc spēles protokols jāparaksta. 
  

4. DALĪBNIEKI 
4.1. Čempionātā drīkst piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida piekritējs, kas ir vecāks par 14 

(četrpadsmit) gadiem. 

4.2. Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā komandā. 
4.3. Pēc nospēlēta pirmā apļa (6.spēles) katrai komandai atļauts: aizstāt 3 spēlētājus no 

pieteikuma esošajiem 14 (četrpadsmit) spēlētājiem. 

4.4. Komandai jābūt tērptai vienādas krāsas numurētos krēklos. 
4.5. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli un par to atbilstību. 
 
5. NORISES KĀRTĪBA 
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA noteikumiem (5:5). 
5.2. Komandā ir 4 laukuma spēlētāji + vārtsargs. 
5.3. Spēles ilgums 2x20min “netīrā” spēles laika. Otrajā puslaikā pēdējās divas minūtes tiek 

ņemts “tīrais” laiks. 
5.4. Pārtraukums starp puslaikiem – ne vairāk kā 5 piecas minūtes. Katrai komandai ir tiesības 

ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā puslaikā. 
5.5. Turnīrs notiek pēc apļa sistēmas. Komandas savā starpā izspēlē 2 apļus. 
5.6. Visa informācija par spēļu dienām un laikiem tiek publicēta mājas lapā: 

http://www.afaolaine.lv/lv/olaines-novada-turniri/telpu-futbols-2016/  
5.7. MAKSIMĀLAIS KOMANDU SKAITS TURNĪRĀ – 7 KOMANDAS. 
5.8. Par nepieteiktu dalībnieku piedalīšanos spēlē komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:5. 
5.9. Par komandas neierašanos uz sacensībām tiek piešķirts zaudējums 0:5. 
5.10. Komandu vietu kārtību nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru - 3p., par neizšķirtu 

- 1p., par zaudējumu - 0p. 
5.11. 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, 

• Lielāks vārtu guvums visās spēlēs. 

• Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām 1.vietu nosaka 
papildus spēles. 

 
 

6. DISCIPLINĀRSODI 
6.1. Par sarkano kartīti spēlētājs tiek noraidīts, neturpina spēli un automātiski tiek diskvalificēts 

uz nākamo spēli. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā. Par otro sarkano kartīti turnīrā 
spēlētājs tiek noraidīts, neturpina spēli un automātiski tiek diskvalificēts uz nākamo spēli un 
10,- EUR naudas sods. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā. 

6.2. Par 3 dzeltenajām kartiņām spēlētājs tiek diskvalificēts uz 1 spēli; par katriem nākošiem 2 
(diviem) brīdinājumiem diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 10,- EUR naudas sods. 2 dzeltenās 
kartiņas vienā spēlē tiek pielīdzinātas noraidījumam. 

6.3. 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. 
 

7. PIETEIKUMI 
7.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 30.novembrim, nosūtot 

informāciju uz e-pastu: info@afaolaine.lv  
7.2. Komandu vārdiskie pieteikumi pēc izstrādāta parauga ( skat. 1. pielikumu) jāiesniedz līdz 

2015. gada 11.decembrim, nosūtot informāciju uz e-pastu: info@afaolaine.lv    

7.3. Turnīram drīkst pieteikt 14 spēlētājus. 
7.4. Ja reģistrētu komandu skaits būs 7 pirms noteiktam termiņam, reģistrācija tiks slēgta ātrāk. 

 
8. IZDEVUMI. 
8.1. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizāciju, reklāmu, tiesāšanu un apbalvošanu, sedz 

sacensību organizatori. 
8.2. Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija 

vai paši sportisti. 
8.3. Komandām ir noteikta dalības maksa par piedalīšanos sacensībās - 50 EUR. 
8.4. Dalības maksa komandām jāiemaksā līdz savai pirmajai spēlei. 
 
9.  PAKALPOJUMI 
9.1.  Katrai komandai visa turnīra garumā ir iespēja bezmaksas pasūtīt  video filmēšanu jebkurai 
vienai spēlei pēc komandas izvēles. Ja komanda vēlas pasūtīt vēl video filmēšanu kādai spēlei  - 10 
EUR. 

 
10. APBALVOŠANA. 
10.1.  TURNĪRA UZVARĒTĀJ KOMANDAI TIKS PIEŠĶIRTAS TIESĪBAS PĀRSTĀVĒT OLAINES NOVADU 
PIERĪGAS NOVADU SPORTA SPĒLĒS TELPU FUTBOLĀ – 12.MARTĀ (PRIEKŠSACĪKSTES) UN 
19.MARTĀ (FINĀLSACENSĪBAS). 
10.2   Sacensību uzvarētāju komandas (I-III vieta) un to dalībnieki tiek apbalvoti ar kausu, 
medaļām, piemiņas balvām. 
10.3     Tiek apbalvoti - Labākais “bombardieris” un “vārtsargs”! 



 
 

 
 
11.  IZIMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ. 
11.1 Organizatoriem ir tiesības mainīt vai papildināt šo nolikumu nepieciešamības gadījumā, 
informējot par to dalībniekus. 
 
 


