“Meiteņu futbols atgriežas skolās” sacensību 2019./2020. mācību gada
nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās “Meiteņu futbols atgriežas
skolās” sacensības 2019./2020. mācību gadā (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensību uzdevums ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot arvien vairāk
meitenes fiziskās aktivitātēs. Popularizēt meiteņu futbolu, dot iespēju
mērķtiecīgi organizēt savu brīvo laiku.
3. Sacensības organizē biedrība „Latvijas Futbola federācija” ( turpmāk –
Organizators) sadarbībā ar biedrību “Rīgas Futbola federācija” un citiem LFF
izvēlētiem partneriem Rīgā , Latgalē un Zemgalē.
4. Spēles apkalpo Latvijas Futbola federācijas Tiesnešu nodaļas nozīmēti
licencēti tiesneši vai reģionālo nodibinājumu tiesnešu koordinatori ja spēlēs
notiek Latvijas reģionos .

II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības tiek rīkotas no 2020. gada februāra līdz aprīļa beigām trijos posmos
Rīgas, divos posmos Latgales un Zemgales reģionos skolu sporta zālēs.
Rīgas reģionā:
Grupu posms – apakšgrupu spēles notiks no 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 13.
martam Skolu sporta bāzēs;
Cerību posms – ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla spēles notiks no 2020. gada 23.
marta līdz 2020. gada 9. aprīlim Skolu sporta bāzēs;
Elites posms – ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla spēles notiks no 2020. gada 23.
marta līdz 2020. gada 9. aprīlim Skolu sporta bāzēs;
Latgales reģionā:
I posms – apakšgrupu un ceturdaļfināla spēles notiek no 2020. gada 9. un 11. martā.
Daugavpils Olimpiskā centrā ;
II posms –pusfināla un fināla spēles notiek no 2020. gada 13. martā
Daugavpils Olimpiskā centrā
Zemgales reģionā:
I posms – apakšgrupu spēles notiek no 2020. gada 31 . marta līdz
2020. gada 2 . aprīlim Skolu sporta bāzēs;
II posms –pusfināla un fināla spēles laiks tiks izziņots papildus.
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*izspēles kārtība var mainīties sakarā ar komandu skaitu turnīrā, par ko tiks paziņots

atsevišķi organizatoriskās sapulces laikā.
6. Sacensību nolikums un informācija par sacensībām tiks publicēta interneta
vietnēs www.lff.lv, www.sieviesufutbols.lv, www.riga.lff.lv un saistītajos
sociālo tīklu kontos.

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
7. Sacensībās var piedalīties skolu komandas (turpmāk – Komandas).
8. Sacensības tiek organizētas 2006. - 2008. gadā dzimušām skolniecēm.
9. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA oficiālajiem futbola noteikumiem.
10. Spēles laiks ir 2x12 minūtes “netīrā” laika. Organizatori patur tiesības mainīt
izspēles kārtību, kas ir atkarīgs no komandu skaita turnīrā. Par ko būs paziņots
organizatoriskās sapulces laikā .
11. Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktu un par
zaudējumu 0 punktu.
12. Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits grupā, tad vietu
secību nosaka sekojoši:
•
•
•
•
•
•

pēc šo komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc savstarpējās spēlēs gūto un zaudēto vārtu starpības;
pēc lielāka uzvaru skaita visās spēlēs;
pēc gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs;
pēc lielāka gūto vārtu skaita visās spēlēs;
pēc labākiem disciplināriem rādītājiem – dzeltenā kartiņa tiek
pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā kartiņa – 2 soda punktiem (ja tā
tika parādīta par divām dzeltenām kartiņām vai pēdējās cerības sodu)
vai 5 soda punktiem (ja tā tika parādīta par pārkāpumiem, kas paredz
spēlētāja diskvalifikāciju vairāk par vienu spēli).
13. Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudējums, citi papildus rādītāji
netiek izskatīti un tā automātiski ieņem pēdējo vietu starp komandām ar
vienādu punktu skaitu.
14. Ja komanda neierodas uz spēli bez iepriekšēja brīdinājuma (divas dienas
pirms plānotā sabraukuma), tai tiek piešķirts zaudējums 0:5 (0 punkti tabulā).
15. Katras spēlētājas noraidījums tiek izskatīts individuāli. Sods par noraidījumu
- izlaista nākamā spēle.
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16. Katrā spēlē komandu pārstāv pedagogs, skolas pārstāvis. Ja komandu spēlē
nepārstāv pedagogs, skolas pārstāvis, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:5
(0 punkti tabulā).
17. Spēles notiek Skolu sporta zālēs, kurās laukuma izmēri ir ne mazāki kā 16 x
25 m. Sacensību vietu nosaka Organizators. Nepieciešamības gadījumos tiek
izmantotas citas labiekārtotas sporta zāles.
18. Sporta zālēs, kur notiek sacensības, ir jānodrošina iespēja sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību un izsaukt neatliekamo palīdzību. Par spēlētāju
veselības stāvokli sacensību laikā ir atbildīgs komandas pedagogs /skolas
pārstāvis un komandējoša organizācija.
19. Grupās spēles notiek pēc apļa sistēmas.
20. Grupu skaits un spēļu daudzums ir atkarīgs no pieteikto komandu skaita.
21. Papildinformācija par sacensību norisi:
Rīgas reģiona koordinators Jevgeņija Obodņikova – 20081601 /
j.obodnikova@rigasfutbols.lv
Latgales reģiona koordinators Deniss Sarafaņuks – 26862429 /
sarafanuks@inbox.lv
Zemgales reģiona koordinators
Anna Poņatovska 29870802/
aponatovska.fkjelgava@gmail.com

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
22. Apstiprinātus skolu iepriekšējos pieteikumus (Pielikums Nr. 1) dalībai
sacensībās jāiesniedz līdz 3. martam uz j.obodnikova@rigasfutbols.lv – Rīgas
reģions un sarafanuks@inbox.lv – Latgales reģions.
Zemgales reģionā pieteikumus dalībai jāiesniedz līdz 16. martam uz
aponatovska.fkjelgava@gmail.com.
Savukārt apstiprinātus skolu vārdiskos pieteikumus ( Pielikums Nr. 2)
jāiesniedz 3 darba dienas pirms pirmā sabraukuma, iesniedzot attiecīgi
atbildīgam koordinatoram.
23. Ja mainās komandas sastāvs, Skola iesniedz jaunu pieteikumu , bet ne vēlāk
kā 3 darba dienas pirms plānotā sabraukuma.
24. Pieteikumā katrai komandai atļauts pieteikt 12 spēlētājas. Pieteikumā var
iekļaut ne vairāk kā četras LFF licencētas spēlētājas (laukumā vienlaicīgi
drīkst atrasties ne vairāk par 2 ( divām ) LFF licencētām spēlētājām). Šī
prasība tiks papildus kontrolēta sacensību laikā. Par šo punktu neievērošanu
komanda tiks nekavējoties diskvalificēta.
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25. Pieteikt jaunus vai atsaukt jau esošās spēlētājas drīkst līdz Cerības un Elites
posmiem. Tas nozīmē, ka, sākot ar šo posmu spēlēm, jaunās spēlētājas vairs
nedrīkst pieteikt.
26. Skola, kura pieteikusi komandu sacensībām, atbild par sacensību dalībnieku
veselības atbilstību sacensībām.
27. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase,
personas apliecība, personalizētais e-talons u.tml.), kas pēc tiesneša vai
Organizatora pieprasījuma ir jāuzrāda.
28. Skolas direktors ir atbildīgs par skolēnu drošību saskaņā ar 24.11.2009.
Ministru kabineta noteikumu prasībām Nr. 1338 “Kārtība kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
29. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un balvām.
30. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt speciālas un individuālās balvas.
Pasākums tiks fotografēts un /vai filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti
publicitātes LFF vajadzībām LFF mājaslapā vai citu partneru soc. tīklos. Katrs
dalībnieks piesakoties sacensībām apstiprina savu personas datu apstrādi,
balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.
Kontakti
Rīgas reģiona koordinators: Jevgeņija Obodņikova - Mob. tālr.: 20081601,
E-pasts: j.obodnikova@rigasfutbols.lv
Latgales reģiona koordinators: Deniss Sarafaņuks – Mob. tālr.: 26862429,
E-pasts:sarafanuks@inbox.lv
Zemgales reģiona koordinators: Anna Poņatovska - Mob. tālr. : 29870802,
E- pasts: aponatovska.fkjelgava@gmail.com
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Pielikums Nr .1

Meiteņu futbols atgriežas skolās – 2020

Komandas pieteikums

Skolas/iestādes
nosaukums
Meiteņu skaits:
Futbolistes (vārds, uzvārds, dzimšanas gads), kas nodarbojas ar futbolu
futbola klubos

Atbildīgā persona:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
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Pielikums Nr . 2

Meiteņu futbols atgriežas skolās - 2020
PIETEIKUMS
Skolas nosaukums _____________________________________________________
2020. gada ____. ________________________
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Komandas pārstāvis:
__________________________
___________________
paraksts
v., uzvārds
Skolas direktors:
__________________________
____________________
paraksts
v., uzvārds
Katrs dalībnieks piesakoties sacensībām apstiprina savu personas datu apstrādi,
balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu

Ārsta izziņas
datums

