
 

Saulkrastu telpu futbola čempionāts 2020 

9.02.2020 

Nolikums 

 

Organizators 

PI “Saulkrastu sporta centrs”. 

Mērķis 

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

Uzdevumi 

Noskaidrot Saulkrastu novada stiprāko komandu telpu futbolā; 

Popularizēt telpu futbolu Saulkrastos. 

Vieta  

Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti, LV-2160. 

Laiks 

9. februāris, reģistrācija un komandu spēļu izloze plkst. 9:00 Saulkrastu sporta centra lielajā zālē. 

Dalībnieki 

Piedalās spēlētāji no 16 gadu vecuma. Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam jāuzrāda vecāku 

parakstīta atļauja. 

Dalības maksa 

Komandas dalības maksa - 15 eiro no komandas.  

Dalības maksa jāiemaksā sacensību dienā Saulkrastu sporta centra kasē (pie administratores). 

Sacensību kārtība 

Spēles tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši; 

Uz laukuma katrā komandā 5 spēlētāji, no kuriem 1 ir vārtsargs; 

Spēles ilgums 2 x 10 minūtes. Spēles laiks var tikt samazināts, ja komandām vienā dienā jāspēlē 

vairākas spēles; 

Čempionāts tiek rīkots atbilstoši FIFA telpu futbola spēles noteikumiem ar šādiem 

precizējumiem: 

Maiņu skaits – neierobežots; 



Komandai ir tiesības ņemt 1 minūtes pārtraukumu katrā spēlē; 

Turnīra izspēles kārtība – atkarībā no pieteikto komandu skaita; 

Pēcspēles 6m sitieni tiek izpildīti neizšķirta rezultāta gadījumā tikai izslēgšanas spēlēs; 

Dalībnieks var tikt diskvalificēts gadījumā, ja viņš necienīgi izturas pret pārējiem sacensību 

dalībniekiem, necenzēti lamājas, ir lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas; 

Dalībnieki ar savu parakstu apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli un ievēro 

sacensību notikumus un nolikumu. 

 

Pieteikšanās 

Komandas pieteikumu sūtīt uz e-pastu sports@saulkrasti.lv līdz 2020. gada 5. februārim. 

Komanda čempionātam var pieteikt ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 12 spēlētājus. Čempionāta 

laikā drīkst pieteikt papildus spēlētājus. 

Spēlētājs čempionāta laikā drīkst spēlēt un būt pieteikumā tikai vienā komandā. 

 

Uzvarētāja noteikšana 

Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p. 

Gadījumā ja divām komandām ir vienāds punktu skaits tad vērtē: 

• savstarpējo spēli; 

• vārtu starpību visās spēlēs; 

• vairāk uzvaru visās spēlē; 

Gadījumā, ja vairāk kā divām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem 

komanda, kurai ir: 

• labākā vārtu starpība savstarpējās spēlēs; 

• vairāk uzvaru visās spēlēs; 

• labākā vārtu starpība visās spēlēs; 

• lielāks vārtu guvums visās spēlēs. 

 

Apbalvošana 

Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar kausu, pirmo trīs vietu ieguvēji, ar medaļām. Iespējamas 

pārsteiguma balvas. 

mailto:sports@saulkrasti.lv


 

 


