
„Vidzemes olimpiskā centra rudens kauss futbolā” 
Sacensību nolikums 

 

1. Sacensību mērķis 
1.1. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 
1.2. Popularizēt amatieru futbolu un radīt pozitīvu sacensību garu; 
1.3. Atjaunot un turpināt futbola tradīcijas Valmierā un Vidzemē. 

2. Sacensību vieta un laiks 
2.1. Vieta – Vidzemes olimpiskais centrs, Valmierā, Rīgas ielā 91. 
2.2. Laiks – 2014.gada 20.septembris, no plkst.10:00. 

3. Sacensību organizatori, galvenie tiesneši un spēļu tiesneši 
3.1. Sacensības organizē Vidzemes olimpiskais centrs (VOC) un Vidzemes sporta 

asociaācija (VSA). 
3.2. Jebkuru jautājumu un strīdu atrisināšanai, kas saistīti ar šo sacensību organizēšanu, 

sacensību norises vietā tiek iecelta galveno tiesnešu kolēģija šādā sastāvā: 
3.2.1. Ivars Banģeris, T. 29433328; 
3.2.2. ________________, T.___________; 
3.2.3. ________________, T.___________. 

3.3. Spēles tiesā organizatoru norīkoti tiesneši. Dalībniekiem nav tiesību pieteikt 
noraidījumu tiesnesim vai izteikt lūgumu par tiesnešu maiņu. Tiesneša lēmums 
spēles laikā ir galīgs un par tā apstrīdēšanu dalībniekiem (arī komandu pārstāvjiem) 
var tikt piemērotas FIFA futbola noteikumos paredzētās sankcijas. 

4. Sacensību dalībnieki 
4.1. Maksimālais komandu skaits sacensībās ir 16 komandas. 
4.2. Sacensībās drīkst piedalīties jebkura persona, izņemot spēlētājus, kuri 2014.gadā ir 

vai ir bijuši pieteikti Latvijas vai citas valsts pēc spēka divu spēcīgāko līgu 
čempionātiem. 

4.3. Sacensību laikā spēlētāji drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu. 
4.4. Komandas sacensībām ir jāpiesaka līdz 18.09.2014. plkst. 20:00, nosūtot pieteikumu 

VSA mājas lapā www.vidzemessports.lv sadaļā „Kontakti”. Ja pieteiksies vairāk kā 
atļautais komandu skaits, tad priekšrocības būs komandām, kuras ātrāk ir nosūtījušas 
pieteikumu. 

4.5. Iesniedzot pieteikumu, spēlētāji piekrīt šim nolikumam. Dalībnieki paši ir atbildīgi 
par savu veselības stāvokli sacensību laikā. 

4.6. Piekrītot dalībai Vidzemes olimpiskā centra rudens kausā futbolā, dalībnieki piekrīt, 
ka viņu vārds, uzvārds un foto vai video attēls var tikt izmantots mārketinga nolūkos. 
Organizatori apliecina, ka nenodos jebkādus personu datus trešajām personām. 

5. Dalības maksa 
5.1. Dalības maksa vienai komandai ir EUR 20,00. 
5.2. Dalības maksa ir jāsamaksā uz vietas Sacensību dienā vai pārskaitījumu VOC bankas 

kontā līdz 18.09.2014. ar norādi: „Dalības maksa VOC rudens kausam futbolā”, 
obligāti norādot komandas nosaukumu (ja ir nepieciešams rēķins, lūgums paziņot 
līdz 15.09.2014.). Rekvizīti dalības maksas iemaksai: 

Nosaukums: SIA „Vidzemes olimpiskais centrs” 
Reģ. Nr. 54103025871 
Konta Nr. LV36NDEA0000082565819 
Komandām, kuras maksā ar pārskaitījumu, pirms sacensībām jāuzrāda maksājuma 
uzdevums ar bankas apstiprinājumu (zīmogu un parakstu). 



5.3. Dalības maksas tiek izlietotas inventāra īrei, tiesnešu darba apmaksai, informatīvā 
atbalsta nodrošināšanai, organizatoriskiem izdevumiem un balvu fondam. 

6. Sacensību rīkošanas kārtība un noteikumi 
6.1. Sacensības tiek organizētas atbilstoši FIFA futbola noteikumiem, ievērojot šajā 

nolikumā minētos izņēmumus. 
6.2. Vienas spēles laiks sacensībās ir divi puslaiki pa desmit minūtēm katrs. Spēles laiks 

netiek apstādināts, ja vien nav iestājušies ārkārtēji apstākļi, piemēram, spēlētāja 
trauma u.c. 

6.3. Spēlētāju skaits: laukumā katrai komandai ir 7 spēlētāji – 6 laukuma spēlētāji un 
vārtsargs. 

6.4. Spēles laukums: Spēles notiek uz samazināta laukuma (60 x 40 m). 
6.5. Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta uz vietas, atkarībā no komandu skaita. 
6.6. Spēlētāju maiņas var veikt tikai pa sava laukuma puses sānu līniju pie laukuma 

centra, neapstādinot spēli un neprasot tiesneša atļauju. Maiņu skaits nav ierobežots 
un nomainītie spēlētāji drīkst atkārtoti atgriezties laukumā. 

6.7. Standartsituācijās (spēles uzsākšana vai atsākšana no laukuma centra, sūra sitieni, 
tiešie un netiešie brīvsitieni, spēles atsākšana no soda laukuma u.tml.) aizsargājošās 
komandas spēlētājiem ir jāatkāpjas 6m attālumā no bumbas. 

6.8. Par rupjiem pārkāpumiem savā soda laukumā uz komandas vārtiem, kura pārkāpa 
noteikumus, tiek nozīmēts 8m soda sitiens, kas atbilst visiem FIFA futbola 
noteikumiem par 11m soda sitienu. 

6.9. Ja spēlētājs vienā spēlē saņem divas dzeltenās kartītes vai uzreiz sarkano kartīti, tad 
šis spēlētājs tiek noraidīts no laukuma un šim spēlētājam ir jāizlaiž nākošā spēle, bet 
komanda spēlē mazākumā līdz spēles beigām. 

6.10. Ja komanda neievēro šo nolikumu, tad šai komandai attiecīgajā spēlē tiek 
piešķirts tehniskais zaudējums 0:3. 

6.11. Ja komanda neizcieš disciplinārsodu, tad šī komanda tiek izslēgta no 
sacensībām. 

7. Disciplinārsodi 
7.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, lamāšanās, draudu izteikšana, tīša 

sišana tiesnesim, spēlētājiem, organizatoriem vai pasākuma apmeklētājiem, alkohola 
lietošana spēles laikā u.tml.) spēlētājam vai komandas pārstāvim var tikt piemērots 
kāds no zemāk uzskaitītajiem disciplinārsodiem: 

7.1.1. naudas sods; 
7.1.2. diskvalifikācija uz atsevišķām spēlēm; 
7.1.3. diskvalifikāciju uz visu turnīru. 

8. Strīdu risināšana 
8.1. Jebkurus strīdus, kas saistīti ar šī nolikuma ievērošanu, kā arī par disciplinārsodu 

piemērošanu lemj Sacensību galveno tiesnešu kolēģija trīs tiesnešu sastāvā. 
8.2. Tiesnešu kolēģijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
8.3. Pretenziju par šī nolikuma pārkāpumiem drīkst iesniegt tikai komandas noteiktais 

pārstāvis. Pretenzija iesniedzama rakstiskā veidā pie tiesnešu galdiņa. 
8.4. Pretenzijas par spēles tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem netiek izskatītas. 

 
 
Sacensību galvenie tiesneši: _______________________________ 
 _______________________________ 
 _______________________________ 


