
Apstiprinu:                     Dz.Žindiga             

Ogres novada sporta centra direktore    

  

Skolēnu Sporta Spēle  

NOLIKUMS  

FUTBOLS   

1.Mērķis un uzdevumi  

Popularizēt un attīstīt futbolu skolēnu vidū.  

Noskaidrot spēcīgākās skolu komandas.  

  

2. Sacensību vadība  

Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs, Taurupes pamatskola, Ogres Valsts 

ģimnāzija sadarbībā ar sporta klubu. Sacensību galvenais tiesnesis A.Bogdāns 

(Taurupes pamatskola), tel.26044741.  

3. Pieteikumi un spēļu kalendārs  

 

Iepriekšējie pieteikumi mazajām skolām līdz 21.septembrim pie sacensību 
galvenā tiesneša A.Bogdāna (Taurupe), tel.26044741.   
  

Pārējiem iepriekšējie pieteikumi piesakot komandas pa vecuma grupām līdz 24. 
septembrim Ogres novada sporta centrā andris.krauja@ogresnovads.lv 
 

Vārdiskie pieteikumi: uz skolas veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, klasi, 
personas koda pirmo daļu, skolēna parakstu par drošību un skolas mediķa vai 
atbildīgās personas parakstu par dalībnieku atbilstību, lai piedalītos sporta 
sacensībās un skolas vadības parakstu, kas apliecina, ka skolēnu personas dati ir 
precīzi, iesniedzami sacensību vietā 30min pirms pirmās spēles sākuma.  
  

4. Sacensību vieta un laiks  

  

Sacensības notiek:  

Taurupē  26.septembrī Mazām skolām (skolēnu skaits mazāks par 170):  

D grupa 2007.-2008.g.dzim.;  

C grupa 2005.-2006.g.dzim.;  

B grupa 2002.(9.klase) – 2004.g.dzim.  

 

Ogres VĢ laukumā vai Ogres stadionā:   



26.septembrī -  D grupa 2007.-2008.g.dzim.(mācās 4.-5.kl.),                            

C grupa 2005.-2006.g.dzim.(mācās 6.-7.kl.).  

3.oktobrī - B grupa 2003. – 2004.g.dzim. (mācās 8.-9.klase),                     

A grupa 1999.pēc 1.09.dzim. – 2002.g.dzim. (10.-12.kl.).  

  

Spēļu sākums 10:00   

5. Dalībnieki  

Sacensībās piedalās Ogres, Lielvārdes, Ķeguma novadu skolu skolēni. Sacensības 

notiks 4 vecuma grupās:   

D grupa: 4.-5.kl. (2007.g.-2008.g.dzim.).  

C grupa: 6.-7.kl. (2005.-2006.g. dzim.).  

B grupa: 8.-9.kl. (2002.pēc 1.09.-2004.g.dzim.).  

A grupa: 10.-12.kl. (1999.pēc 1.09.-2002.g.dzim.).  

  

6. Sacensību sarīkošanas kārtība  

  

Komandas sastāvs 10 dalībnieki. Spēles notiek pēc mazā futbola spēles noteikumiem.  

Laukumā 6+1. Spēles ilgums un izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu 

skaita.    

7. Vērtēšana  

Komandu vietu kartību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara –3p.; neizšķirts-

1p.; zaudējums–0p);   

Vienādas punktu summas rezultātā uzvar komanda, kura ir guvusi uzvaru savstarpējā 

spēlē, ja komandas ir spēlējušas neizšķirti, tad tiek rēķināta turnīra laikā gūto un 

zaudēto vārtu attiecība, ja arī vārtu starpība komandām ir vienāda, tad uzvar tā 

komanda, kura ir guvusi vairāk vārtu.  

 

8. Medicīniskā palīdzība  

  

Nelielu traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandas 

pārstāvis, kuram jābūt nodrošinātam ar pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamo inventāru. Nopietnu traumu gadījumos “laukuma saimnieks” 

nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.  

  

9. Apbalvošana  

  

1.- 3.  vietas ieguvēju komandas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar kausu un 

diplomu, 1. - 3.vietas komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem.   

  


