
APSTIPRINU: 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors 

 

_______________________ /Jānis Subatiņš/ 

NOLIKUMS 

Jēkabpils novada 2018.gada atklātais futbola kauss Dignājas pagastā 

1. Mērķis un uzdevumi:   
1.1. Popularizēt futbolu Jēkabpils novadā; 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm; 

1.3. Saliedēt Jēkabpils novada un tā apkārtnes iedzīvotājus; 

1.4. Noskaidrot spēcīgākās futbola komandas Jēkabpils novadā un tā apkārtnē. 

2.Vieta un laiks:   
Sacensības notiek: 15.09.2018.  plkst. 10.00 Dignājas pamatskolas sporta stadionā, komandu 

reģistrēšanās no plkst.9:00 līdz plkst. 9:45. 

3.Sacensības organizē un vada:   
3.1. Sacensības organizē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Dignājas pagasta pārvaldi. 

3.2. Galvenais tiesnesis – Ruslans Bajārietis (Jēkabpils “sporta centra” futbola organizators); 

3.3. Atbildīgais par sacensību norisi un drošības noteikumu ievērošanu – Jēkabpils novada sporta 

organizatore – Baiba Čākure Tālr.28677242; 

4.Sacensību dalībnieki: 

4.1. Sacensībās piedalās Jēkabpils novada un citu pilsētu vai pagastu iedzīvotāji; 

4.2. Komandas – piedalās vīriešu komandas bez vecuma ierobežojuma; 

4.3. Uz laukuma 4 laukuma spēlētāji + vārtsargs, maksimālais spēlētāju skaits komandā – 8. 

5.Sacensību izspēles sistēma un vērtēšana:  

5.1. Sacensību izspēles sistēma būs atkarīga no pieteikto komandu skaita - 

 līdz 5 komandām izspēlē apļa turnīru, pēc kura izspēlē pusfinālus – 1. pret 4. un 2. pret 3. 

vietu, pēc kuriem sekos spēle par 3. vietu un fināls; 

 6 – 8 komandas – 2 grupas, kurās izspēlē apļa turnīru, pēc kura rezultātiem abu grupu 1. 

vietas automātiski kvalificējas pusfināliem. Grupu 2. un 3. vietas komandas izspēlē spēli 

par tikšanu pusfinālā. Pēc pusfināliem seko spēle par 3. vietu un fināls; 

 9 un vairāk komandas – 3 grupas, kurās izspēlē apļa turnīru, pēc kura komandas, pēc 

rezultātiem grupās, tiks „izliktas” no 1. līdz 8. vietai (pārējām turnīrs būs beidzies), kur 

spēlēs ¼ fināla spēles attiecīgi 1-8, 2-7, 3-6 un 4-5, pēc kurām sekos pusfināla spēles, 

spēle par 3. vietu un fināls; 

5.2. Vērtēšana – par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 

punktus. Augstāku vietu ieņem komanda, kurai vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā 

augstāku vietu ieņem komanda: 

1. kurai labāka iesisto un ielaisto vārtu attiecība VISĀS spēlēs; 

2. kurai vairāk iesisto vārtu visās spēlēs; 

3. kurai savstarpējā spēlē ir uzvara. 

Papildus futbola sacensībām, visas dienas garumā, būs arī dažādas individuālās disciplīnas. 

6.Dalībnieku apbalvošana: 

6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējkomandas tiks apbalvotas ar kausiem, medaļām, balvām no Jēkabpils 

novada pašvaldības un Dignājas pagasta pārvaldes; 

6.2. Individuālo disciplīnu uzvarētāji tiks apbalvoti ar Jēkabpils novada pašvaldības un Dignājas 

pagasta pārvaldes sarūpētajām balvām. 

7.Pieteikumi, dalības maksa: 



7.1. Pasākums BEZ iepriekšējas pieteikšanās; 

7.2. Jautājumu gadījumā zvanīt sporta pasākumu organizatorei pa Tālr.28677242 vai rakstot uz 

e-pastu: baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv; 

7.3. Dalība futbola turnīrā ir bez maksas 

8.Medicīniskais nodrošinājums: 

8.1. Sacensību laikā tiks nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība – dežūrēs medmāsa; 

8.2. Sacensību pieteikumā (sacensību vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina, ka 

viņš uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī par 

drošības un kārtības noteikumu ievērošanu; 

8.3. Sacensību dalībniekiem jāievēro kārtība sacensību un piegulošajā teritorijā. 

 

 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore 

Baiba Čākure 

 


