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1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS  

1.1. Pļaviņu novada ģimnāzijas telpu futbola sacensības tiek organizētas ar mērķi popularizēt futbolu kā 

līdzekli veselīgam dzīves veidam un iesaistīt sporta nodarbībās vairāk skolēnu, stiprināt veselību un 

noskaidrot labākās Pļaviņu novada ģimnāzijas klašu komandas, piesaistot labākos spēlētājus FK Pļaviņas 

DM rindās, kas piedalās republikas jaunatnes un pieaugušo futbola čempionātos. 

 

 

2. VADĪBA 

2.1. Sacensības organizē Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta skolotāji ar aktīvāko skolēnu atbalstu. 

Galvenais tiesnesis Jānis Eiduks, tel. 26171250, treniņgrupas futbolisti – tehniskā komisija. 

 

 

3. LAIKS UN VIETA 

3.1. Sacensības notiek 2011. gada aprīļa mēnesī Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē pēc mācību 

stundām. Spēļu diena un spēļu sākums tiks saskaņots ar skolas direktoru un izziņots atsevišķi. 

 

 

4. LAIKS UN VIETA 

4.1. Sacensībās var piedalīties katras klases pieteiktā komanda. Piesakoties turnīram katra klase 

nodrošina  un nosauc divus tiesnešus, kuri nodrošinās noteikumiem atbilstošu spēļu norisi turnīra 

ietvaros. 1. – 4. klašu grupā tiesāšanu nodrošina skolas treniņgrupas dalībnieki. Klašu grupas: 1. - 

4. klase,   5. - 8. klase,  9. – 12. klase un skolotāju sastādīta komanda. 

 

 

5. VĒRTĒŠANA 

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo nolikumu. 

Spēlētāju 

skaits 

komandā 

Spēlētāju skaits 

laukumā 

Spēles 

laiks 

Pārtraukums Vārtu izmērs Laukuma 

izmērs 

Neierobežots, 

var spēlēt arī 

meitenes 

 1. – 4. klase 5:5 

 5. – 8. klase 4:4 

 9. – 12. Klase 3:3 

2 x 5 

minūtes 

1 minūte Florbola vārti Sporta zāle ar 

solu 

ierobežojumiem 

5.2. Par uzvaru – 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu – 0 punkti. 

5.3. Spēlētāju maiņu skaits ir neierobežots. Ir atļauts atkārtotas maiņas Spēli tiesā viens tiesnesis. 

5.4. Par dzelteno kartīti – brīdinājums. 

5.5. Par atkārtotu dzelteno kartīti – noraidījums 2 min. (pēc 2 min. nāk spēlē cits spēlētājs). 

5.6. Spēle notiek aiz vārtiem, bez autiem un bez vārtsarga (aizsargājošās komandas spēlētājs var 

atrasties vārtos neizmantojot rokas. Ja tiek konstatēta spēle ar roku, nozīmē soda sitienu no laukuma 

centru pa tukšiem vārtiem). Ja bumba pāriet pa gaisu aiz solu nožogojuma, tā atdodas pretiniekam, kurš 

izspēlē brīvsitienu (izspēles momentā pretinieks atrodas 5m no bumbas). Nospēlējot ar roku savā 

laukuma pusē aiz 3m volejbola laukuma līnijas, tiek izpildīts soda sitiens no centra tukšos vārtos. Ja soda 

sitiena laikā bumba šķērso vārtu līniju blakus vārtiem, vai tā atsitas pret vārtu stabu, bumba tiek atdota 
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pretinieku komandai brīvsitiena izspēlei. Sitienus pa pretinieka vārtiem var izdarīt tikai aiz 3m volejbola 

laukuma līnijas pretinieka laukuma pusē, pretējā gadījumā bumba tiek atdota pretiniekam brīvsitiena 

izspēlei. Var izmantot atsitienus no zāles sienām. Nav atļauti nekādi grūstīšanās paņēmieni ar rokām un 

no aizmugures. 

5.8. 1.- 4. klases spēlē ar Nr. 4 āra bumbu, 5. – 12. klases ar Nr. 5 zāles bumbu. 

 

 

6. APBALVOŠANA 

6.1. Komandas, kas sacensības iegūst 1. – 3. vietu savā klašu grupā kā arī specapbalvojumus (piemēram, 

labākais vārtu guvējs, vērtīgākais spēlētājs u.c.) tiek apbalvoti ar Pļaviņu novada ģimnāzijas diplomu. 

 

 

7. PIETEIKUMI 

7.1. Iepriekšējie pieteikumi sacensībām iesniedzami tehniskās komisijas pārstāvjiem, kurus nozīmē 

galvenais tiesnesis Jānis Eiduks. Spēļu norises grafiku un laiku sacensību vadība  saskaņo ar galveno 

tiesnesi Jāni Eiduku. 

 

 

8. ORGANIZATORISKIE NOTEIKUMI SACENSĪBĀM 

8.1. Komandai jābūt vienotai formai - vienādas krāsas krekliņi. Izloze un klases pārstāvju sanākšana tiks 

izziņota atsevišķi; spēļu kalendārs un turnīra norise tiek atspoguļota skolas mājas lapā.  

 

 

Sastādīja sacensību galvenais tiesnesis       Jānis Eiduks 

                                                                                                                 


