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ILŪKSTES NOVADA 2020. GADA  

ATKLĀTĀ TELPU FUTBOLA TURNĪRA 

                   NOLIKUMS 

 
 1.Mērķis un uzdevumi  

 
1.1. Noskaidrot  novada labākās  telpu futbola komandas 2020.gadā. 
1.2. Popularizēt  futbola spēli novada  iedzīvotāju  vidū, paaugstināt novada komandu  
spēlētāju meistarību .  
1.3. Iesaistīt jauniešus sacensību atmosfērā. 

 

2.Laiks un vieta  
 

2.1. Novada 2020.gada telpu futbola turnīrs notiks   8.februārī Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas sporta zālē.  
2.2. Reģistrēšanās sacensību dienā līdz plkst.9.00. 
 
   3.Sacensību vadība  

 
3.1.Novada telpu futbola turnīru organizē Ilūkstes novada sporta skola.  Sacensību 
galvenais tiesnesis V. Žigajevs, tālr. 29495512 
 
   4. Dalībnieki  

 
4.1.Novada  telpu futbola turnīrā  atļauts piedalīties komandām, kuras apņemas pildīt 
nolikuma nosacījumus un kas sastādītas no spēlētājiem, ne jaunākiem kā 2005.gada 
dzimušiem. 
4.2. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības  stāvokli.   

   
.    5.Sacensību sarīkošanas  kārtība  

 
5.1.Sacensības  tiks  sarīkotas   pēc  pastāvošajiem FIFA telpu futbola noteikumiem.  
5.2. Komandas dalībnieku skaits - ne vairāk kā 9. 
 

6.Uzvarētāju  noteikšana 

 
6.1.Novada telpu futbola turnīra komandu  vietas nosaka  pēc lielākas  izcīnīto  
punktu summas . Par  uzvaru - 3 punkti , neizšķirts –1 , zaudējums –0 punkti .  
6.2.Ja  divām vai  vairākām komandām  vienāds  punktu  skaits ,tad komandu  vietas 
nosaka pēc Republikas  čempionāta  reglamenta  ( labāki rādītāji  savstarpējās spēlēs – 
punkti, vārtu starpība, iegūtie  vārti ). 
.  

 



 

 

7.Apbalvošana 
 
7.1.  1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un diplomiem. 
7.2. 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām. 
7.3. Ar piemiņas  balvām  tiks  apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēju komandu viens 
labākais spēlētājs.   

  
 8.Pieteikumi. 

  
8.1.Iepriekšējos  pieteikumus  telpu futbola turnīram  komandas  iesniedz līdz 
2020.gada 9.februārim, pa tālr. 29495512 vai pa e-pastu vlazig@inbox.lv  
8.2.Vārdiskos pieteikumus ar spēlētāja parakstu par sagatavotību un veselības 
stāvokli komandas iesniedz  līdz sacensību  sākumam 8.februārī . 
 

 9.Finansiālie noteikumi .  
 

9.1.Novada telpu futbola turnīra organizatoriskos izdevumus ( sacensību 
organizēšana, sarīkošana un apbalvošana ) apmaksā Ilūkstes novada pašvaldība.  
9.2.Izdevumi , kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās ( transports , sporta 
formas iegāde un citi izdevumi ) uz komandējošās organizācijas vai dalībnieku rēķina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


