
2022. gada Cenu un Ozolnieku pagasta atklātais čempionāts 

futbolā 

Nolikums 

 
1.Mērķis un uzdevumi.  

1.1. Noskaidrot 2022. gada Cenu un Ozolnieku pagasta čempionus  futbolā.  

1.2. Iesaistīt aktīvās sporta nodarbībās iespējami vairāk iedzīvotājus.  

1.3. Popularizēt futbolu.  

2.Sacensību vadība.  

2.1. Ozolnieku sporta skola un Cenu pagasta sporta bāze.   

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Rimants Štopis 26402025 

3.Sacensību vieta un laiks.  

3.1. Sacensības notiek 11.06. 2022 plkst. 10.00. Ozolnieku sporta skolas  otrajā 

stadionā. 

3.2. Precīzs sacensību kalendārs tiks izstrādāts un apstiprināts komandu pārstāvju 

sanāksmē pēc pieteikumu saņemšanas un izlozes.  

4. Dalībnieki.  

4.1. Drīkst pieteikt 10 spēlētājus, komandā uz laukuma spēlē 7 spēlētāji (6+1) 

2005.g.dz. un vecāki. 

5. Pieteikumi.  

5.1. Komandas pieteikumā jāieraksta ne mazāk kā 7 spēlētāji.  

5.2. Pieteikums ir jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim līdz komandas pirmās 

spēles sākumam.  

5.3. Komandu pieteikt līdz 10.06.2022 plkst. 21.00. 

6. Sacensību rīkošanas kārtība.  

6.1. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem maza futbola noteikumiem, kuru nianses 

tiks precizētas komandu pārstāvju sanāksmē. Spēles ilgums 20. min.  

6.2. Turnīra izspēles kārtība tiks noteikta komandu pārstāvju sanāksmē, vadoties no 

komandu skaita un dalībnieku vēlmēm.  

6.3. Turnīru spēlē ar futbola bumbu piektā izmēra Adidas bumbu atbilstoši FIFA 

noteikumiem.  

7. Tiesneši.  

7.1. Sacensības tiesā sacensību galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši.   

8. Uzvarētāju noteikšana.  

8.1. Uzvarētājus nosaka pēc pastāvošajiem futbola noteikumiem, par uzvaru 3 punkti, 

par neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu – 0 punktu.  

8.2. Neierašanās gadījuma ieskaita zaudējumu ar 0:3  

8.3. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāko vietu ieņem tā komanda, kurai:  

a) labāki rezultāti savstarpējās spēlēs;  

b) vairāk uzvaru;  

c) labāka vārtu attiecība;  

d) vairāk gūto vārtu; 



9. Apbalvošana.  

9.1. Uzvarētajā komandas 1.-3. vieta tiek apbalvoti  kausiem un medaļām. 

10. Speciālie noteikumi.  

10.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

10.2. Pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts! Uzņemtie materiāli tiks izmantoti 

publicitātes vajadzībām Jelgavas novada domei un www.jelgavasnovads.lv. 

11. Izdevumi un norēķini. 

11.1 Izdevumus, kas saistīti ar turnīra sacensību organizēšanu, apmaksā Ozolnieku 

Sporta skola un Cenu pagasta sporta bāze.  

 

 

  

Nolikumu sagatavoja:  

Cenu sporta bāzes vadītājs  ______________________ R. Štopis 


