
 

2018. GADA PAULA RUBĪNA PIEMIŅAS TURNĪRS FUTBOLĀ  
NOLIKUMS 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt futbolu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studējošo vidū. 

1.2. Saliedēt LSPA studējošos un docētājus. 

1.3. Noskaidrot 2018. gada LSPA futbola turnīra čempionus meiteņu un puišu grupās. 

2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA 

2.1. Sacensības organizē un vada 2.kursa futbola specializācijas studenti, sadarbojoties ar futbola 
specializācijas docētāju Kristapu Slaidiņu. 

2.2. Organizatori spēļu laikā nodrošina medicīnisko punktu pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai. 

2.3. Turnīra norises laikā katrs spēlētājs pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli. 

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

3.1. Turnīrs notiks 2018. gada 15. maijā,  plkst. 15.15, pēc vienas dienas turnīra principa, saskaņā ar 
sacensību kalendāru. 

3.2. Spēles notiks LSPA stadionā. 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Turnīrā gan meiteņu, gan puišu grupās var piedalīties: 
 1) LSPA studējošie, docētāji un darbinieki; 
 2) LSPA 2017.gada absolventi; 
 3) 2017.gada LSPA meiteņu (5 pret 5) un puišu (7 pret 7) turnīra uzvarētāju komanda. 

5. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPS 

5.1. Katras komandas dalībniekiem jābūt vienādas krāsas kreklos, pārējās sporta tērpa detaļas - šorti, 
getras, apavi var nebūt vienādas krāsas vai formas. 

5.2. Aizliegts spēlēt speciālos futbola apavos ar dzelzs korķi. 

6. PIETEIKUMI 

6.1. Komandas pieteikumus elektroniskā vai drukātā veidā jāiesniedz sporta spēļu katedrā futbola 
specializācijas docētājam Kristapam Slaidiņam, vai nosūtot e-pastā jurgis.zumbergs@lspa.lv  

6.2. Pieteikumus var iesniegt līdz 2018.gada 14. maija plkst. 18.00. 

6.3. Organizatori ir tiesīgi nepieņemt pieteikumu pēc reglamentā noteiktā termiņa.  

6.4. Komandas pieteikumā var iekļaut: 
 1) meiteņu komandā – 7 spēlētājas + treneri, komandas pārstāvi; 
 2) puišu komandā - 10spēlētājus + treneri, komandas pārstāvi. 

7. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA 

 7.1. Spēles notiek tikai LSPA futbola laukumā. 
 7.2. Gan meiteņu, gan puišu grupā izspēles sistēma apstiprināta pēc pieteikumu skaita. 
 7.3. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar sekojošām izmaiņām: 
  7.3.1. laukuma izmērs meitenēm 16x32 m 

7.3.2. laukuma izmērs puišiem 25x50 m; 
 7.3.3. soda laukuma izmērs meitenēm 7x6 m; 
 7.3.4. soda laukuma izmērs puišiem 10x8 m; 
 7.3.5. vārtu izmērs meitenēm 3x2 m; 
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 7.3.6. vārtu izmērs puišiem 5x2 m; 
 7.3.7. vārtsargs/-dze (no vārtiem) bumbu ievadīs kājām, spēlētāji (no auta) bumbu ievadīs 
ar rokām. 
 7.3.8. soda sitiens par pārkāpumiem soda laukumā realizēts : 
  1) meitenēm no 7 m; 
  2) puišiem no 9 m. 
 7.3.9. pie brīvsitienu, soda sitienu izspēles (bumbas ievadīšanas spēlē), bumbu 
 nekontrolējošās komandas spēlētājam/-jai jāatkāpjas 7 m attālumā; 
 7.3.10. spēlētājs/-a, kurš/-a spēles laikā saņēmis/-usi dzelteno kartīti paliek  laukumā, 
spēlētājs/-a, kurš/-a spēles, laikā saņēmis/-usi sarkano kartīti, tiek  noraidīts/-a no laukuma, 
bet komanda atlikušo spēles laiku spēlē mazākumā; 
 7.3.11. meitenēm laukumā atrodas 5 spēlētājas (4+ vārtsargs). 
 7.3.12. puišiem laukumā atrodas 7 spēlētāji ( 6 + vārtsargs). 
 7.3.13. maiņu skaits – neierobežots; 
 7.3.14. spēles laiks 1x10 min. grupu turnīrā, 1x12min. izslēgšanas spēlēs; 
 7.3.15. futbola bumbu izmēri :  
  1) meitenēm - 5.izmērs; 
  2) puišiem - 5.izmērs; 

  7.3.16. ja komandas sastāvā ir spēlējis/-usi spēlētājs/-a, kurš nedrīkst piedalīties  turnīrā, 
tad komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta; 
  7.3.17. komandai, kas neierodas uz kalendārā apstiprināto spēli tiek piešķirts 
 zaudējums 0:3; 
      7.3.18. pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli komanda bez 
 brīdinājuma tiek diskvalificēta; 
  7.3.19. spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi vismaz 50% spēļu. 

8. DISCIPLĪNA 

 8.1. Komandas pārstāvis/-e, kapteinis/-e ir atbildīgs/-a par savas komandas spēlētāju uzvedību 
spēles laikā. 
 8.2. 8.1. punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas 
pārstāvi, kapteini par novērotajiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtosies, 
tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu. 

9. VĒRTĒŠANA 

 9.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punkti. 
 9.2. Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka: 
  1)  pēc savstarpējās spēles rezultāta (iegūto punktu skaita, gūto un   
 zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits); 
  2) skaitliski lielākais uzvaru skaits visās spēlēs; 
  3) labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība; 
  4) gūto vārtu skaits visās spēlēs. 
 9.3. Gadījumā, ja izslēgšanas spēlēs beigās nevar noteikt uzvarētāju (neizšķirts), katra komanda 
izpilda trīs soda sitienus (meitenes no 7 m., puišiem no 9m), ja arī tad rezultāts paliek neizšķirts, katra 
komanda izpilda vienu soda sitienu skaitu, kamēr nebūs noteikts uzvarētājs. 

 10. SPĒĻU ORGANIZĒŠANA UN TIESĀŠANA 

 10.1. Visas spēles organizē organizatori (stadions, ģērbtuves, medicīniskais punkts). 
 10.2. Tiesnešus uz katru spēli nozīmē turnīra organizatori. 
 10.3. Tiesnešu lēmums nav apstrīdams. 

 11. APBALVOŠANA 

 11.1. Komandas apbalvo ar kliņģeriem un diplomiem. Labākās komandas vīriešiem un sievietēm 
saņem uzvarētāju kausu. Balvas rezultatīvākajam/-ai spēlētājam/-ai. 

12. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 



 12.1. Katra komanda, kas piedalās 2018.gada LSPA futbola turnīrā tiek pielaista turnīra spēlēm 
tikai tad, kad tiek segta dalības maksa (1 eiro no katra dalībnieka). 

 

Apstiprina : 

LSPA studējošais Jurģis Zumbergs  

LSPA studējošais Edgars Lācis                                          

LSPA docētājs Kristaps Slaidiņš 


