
APSTIPRINU: 
  Bauskas novada Sporta nodaļas  

vadītāja L.Rimševica ________________ 

2022.gada ….jūlijā 

 

BAUSKAS NOVADA ČEMPIONĀTS 

 MINIFUTBOLĀ 7 x 7 

 

N O L I K U M S 
 

MĒRĶIS. 

 Popularizēt futbolu, kā vienu no demokrātiskākajiem un saistošākajiem sporta 

veidiem.  

 Sekmēt pašvaldību iedzīvotāju aktīvas un lietderīgas atpūtas iespējas. 

 Noskaidrot labākās Bauskas novada komandas minifutbolā. 

 Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu. 

 Dažādot Bauskas novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes 

 

VIETA. LAIKS. 

 Bauskas pilsētas stadions. 2022.gada jūlija līdz septembrim (atbilstoši pieteikto 

komandu skaitam un sacensību kalendāram). 

 

VADĪBA. 

 Čempionātu organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa un novada futbola 

speciālisti. 

 Čempionātu vada apstiprināta tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis A.Kupčiuns 

telef. 22479332 

 

DALĪBNIEKI. 

 Čempionātā piedalās pagastu, darba kolektīvu vai sastādītās komandas un 

viesskomandas (komandas, kuru vairāk kā 50% dalībnieku nav deklarēti Bauskas 

novadā). 

 Sacensībās drīkst piedalīties 2006.gadā dzimuši un vecāki spēlētāji. 

 Komandā 15 spēlētāji. 

 Sacensību laikā dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu. 

 

IZCĪŅAS KĀRTĪBA. 

 Izcīņas kārtība tiks noteikta vadoties pēc pieteikto komandu skaita. 

 Sacensības notiek pēc FIFA noteikumiem minifutbolā /7 x 7/. 

 Laukumā seši spēlētāji un vārtsargs. 

 Spēles ilgums 2 x 20 minūtes. 

 Visiem komandas spēlētājiem jābūt vienādās formās. 

 Komandas pārstāvim jāaizpilda spēles protokols 15 minūtes pirms spēles sākuma. 

 
 

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI. 

 Tiesnešus spēlei nozīmē galvenais tiesnesis.  

 Jebkurš spēles tiesnešu lēmums, spēles laikā, ir galīgs un neapstrīdams. 



 Komandām ir tiesības vērsties pie galvenā tiesneša ar pretenzijām un protestiem 

par spēles gaitu, rakstiski, 1h laikā pēc spēles. Protestu iesniedz komandas 

pārstāvis. 
 

 Čempionāts notiek, ievērojot “FAIR PLAY” (godīgas spēles) principus. 

 Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu.  

 Par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma. 
 Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis divas dzeltenās vai vienu sarkano kartīti, 

automātiski izlaiž nākamo kalendāro spēli 

 Pēc čempionāta laikā saņemtām 3 (trīs) dzeltenajām kartītēm, spēlētājs izlaiž 

nākamo spēli. 
 Sacensību laikā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai 

citas apreibinošās vielas. 

 Spēles tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties 

čempionātā komandai vai spēlētājam, ja rodas aizdomas, ka spēlētājs/i atrodas 

alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē. 

 Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, protestēšana, utt./ izskata 

tiesnešu kolēģijas un pārstāvju sanāksmē. 

 Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un komandas 

rezultāti anulēti. 

 

FINANSES. 

 Dalības maksa komandām, kuras nepārstāv Bauskas novada pašvaldību, EUR 

100.00 /viens simts euro/. 

 Dalības maksa, līdz čempionāta pirmajai spēlei, jāiemaksā 

Bauskas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009116223 

PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 

Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000 

Valsts kase, TRELLV22 

 

APBALVOŠANA. 

 1. – 3. vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar kausiem, diplomiem un saldajām 

balvām, spēlētāji saņems medaļas. 

 Rezultatīvākais, labākais aizsargs, labākais vārtsargs un vērtīgākais spēlētājs 

saņems pārsteiguma balvas. 

 

PIETEIKUMI. 

 Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 8.jūlijam Bauskas novada Sporta 

nodaļas galvenajai speciālistei I.Ūbelei t. 25949709, ingau67@inbox.lv   

 Ar komandas atbildīgā pārstāvja parakstu apstiprinātie vārdiskie pieteikumi, 

jāiesniedz sacensību organizatoriem pirmajā spēļu dienā. 

 Katrs komandas dalībnieks, ar parakstu komandas pieteikumā, apstiprina 

sava veselības un fiziskā stāvokļa atbilstību sacensību slodzei. 

 

DAŽĀDI. 

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošie Covid-19 ierobežošanas 

noteikumi. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus!  

mailto:ingau67@inbox.lv


 

 Bauskas novada Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un 

fotografēšana. Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un 

popularizēšanai, var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos 

tīklos. Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat 

iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!  

 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, sacensību dalībnieki risina 

vienojoties! 
 

 


