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Apstiprinu:              V.Beitāns 

Jelgavas novada Sporta centra direktors 

 

JELGAVAS NOVADA 2023.GADA  ČEMPIONĀTA  

TELPU FUTBOLĀ 

NOLIKUMS  
 

 

1.Mērķis un uzdevums. 

Popularizēt telpu futbolu  novada iedzīvotāju vidū. 

Noskaidrot labākās Jelgavas novada telpu futbola komandas. 

Veicināt aktīvu dzīvesveidu. 

 

2.Laiks un vieta. 

Sacensības notiks 2023. gada 25.martā, Jelgavas novada sporta zālēs (atkarīgs no 

pieteikto komandu skaita). 

 

3.Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Jelgavas novada sporta centrs. Galvenais tiesnesis- Rihards 

Vagalis. Spēļu tiesnešus nodrošina organizatori. 

 

4.Sacensību dalībnieki. 

❖ Novada čempionātā var piedalīties Jelgavas novada iedzīvotāji (deklarējušies ne 

mazāk kā 3 mēnešus), strādājošie, Jelgavas novadu skolu skolnieki, Jelgavas novada 

sporta centra audzēkņi un Jelgavas novada skolu vai Jelgavas novada sporta centra 

absolventi. 

❖ Dalībnieki, kuri piedalās novada čempionātā, paši uzņemas atbildību par savu 

veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai slodzei sacensību laikā. Par nepilngadīgajiem 

komandu dalībniekiem (2007.g.dz.un vecāki) atbild komandas pārstāvis. 

❖ Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apliecina 

pieteikumā. 

❖ Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 10 spēlētājus un 1 pārstāvi.  

❖ Katrs pagasts var pieteikt vienu komandu. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

 

5. Sacensību norise.  

Čempionāta spēles notiek pēc pastāvošiem telpu futbola spēles noteikumiem. 

Drīkst pieteikt 10 spēlētājus, komandā uz laukuma spēlē 5 spēlētāji (4+1)., 

Spēles ilgums atkarīgs no pieteikto komandu skaita, ar 2 min. pārtraukumu starp 

puslaikiem.  

Ja spēles laikā vienai komandai  uz laukuma paliek mazāk kā 3 spēlētāji, tad spēle tiek 

pārtraukta, un šai komandai tiek piešķirts zaudējums.  

Katra komanda spēles laikā maiņas drīkst izdarīt neierobežoti daudz reizes.  

Spēļu kārtība tiks noteikta, atkarībā no pieteikto komandu skaita. 
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6. Vērtēšana.  

Uzvara spēlē 3 punkti, neizšķirts 1 punkts, zaudējums 0 punktu (neierašanās uz 

spēli 0 punktu ar rezultātu 0:5) . Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds iegūto 

punktu summa, tad augstāko vietu ieņem komanda, kurai ir labāki rādītāji:  

▪ savstarpējā spēlē,  

▪ savstarpējo spēļu punkti,  

▪ savstarpējo spēļu vārtu starpība,  

▪ savstarpējo spēļu iegūtie vārti.  

Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs :  

• uzvaru skaits,  

• vārtu starpība,  

• iegūtie vārti. 

 

8. Sodi. 

Ja komandas dalībnieks tiek diskvalificēts (par nesportisku uzvedību), viņš nedrīkst spēlēt 

turpmākās spēles. 

Sacensību organizatoriem par nesportisku rīcību ir tiesības diskvalificēt komandu un 

nepielaist turpmākajā turnīrā. 

 

9. Protests. 

Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai telpu futbola oficiālo noteikumu 

neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un ietekmēts spēles rezultāts, 

un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku 

PROTESTU (sīku notikuma izklāstu) 30 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla telpu 

futbola galvenajam tiesnesim, iemaksājot 30 EUR lielu drošības naudu. 

Protestu izskata sporta centra pārstāvis kopā ar tiesnešu kolēģiju 3 darba dienu laikā. 

Ja protesta iesniegšana tiek uzskatīta par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek 

atmaksāta protesta iesniedzējam. 

  

10. Apbalvošana. 

1-3.vietas ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un komandu dalībniekus ar medaļām.  

 

11. Pieteikumi. 

Komandu pieteikumi čempionātam, minot komandas nosaukumu un kontaktpersonu, 

jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2023.gada 17.martam Jelgavas novada sporta centrā Jelgavā, 

Aviācijas ielā 8, telefons 26516538, e-pasts gerda.sirma@jelgavasnovads.lv 

Vārdiskie komandu pieteikumi ar dalībnieku parakstiem jāiesniedz līdz spēļu  sākumam. 
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PIETEIKUMS 

 

Jelgavas novada 2023.gada  čempionātam ____________________ 
 

Komanda: _____________________________ 

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

 gads 

Saistība ar Jelgavas 

novadu (norādīt 

konkrētu darba 

vietu, adresi utt.) 

Spēlētāja 

paraksts 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

9.      

 

10.      

 

 

 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar drošības un kārtības 

noteikumiem sporta sacensībās un apņemas tos ievērot un pats atbild par savu veselības 

stāvokli. 

 
  

 

 

   Sporta organizators:  
 

Datums________________ 


