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2017. GADA STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBU FUTBOLĀ 

N O L I K U M S  

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS  

 Popularizēt futbolu vispārizglītojošās skolās  

 Noskaidrot labākās skolu komandas  

2. SACENSĪBU VADĪBA 

 Skolu sacensības organizē Preiļu novada BJSS kopā ar futbola nodaļu. 

3. DALĪBNIEKI 

 Starpnovadu sacensībās aicinātas piedalīties Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un 

Vārkavas novadu vispārizglītojošo skolu komandas. Komandas sastāvs pieteikumā 
10 cilvēki. Lauku pamatskolas ir tiesīgas veidot apvienotas komandas. 

 Sacensības notiek pēc futbola noteikumiem, komandu spēlētājiem jābūt tērptiem 
vienādas krāsas sporta kreklos, šortos un getrās.  

 Sacensības notiek 5 vecuma grupās: 

a) 1999.-2001.dz.g. –  (7:7), bumba Nr. 5 
b) 2002.-2003.dz.g. –  (8:8), bumba Nr. 5 

c) 2004.-2005.dz.g. –  (8:8), bumba Nr. 4 
d) 2006.-2007.dz.g. –  (8:8), bumba Nr. 4 
e) 2008.-2009.dz.g. –  (6:6), bumba Nr. 3 

4. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS 
Datums Grupa Vieta 

19.septembris 2008.-2009.dz.g. BJSS māksl.seg.lauk. 

26.septembris 2004.-2005.dz.g. BJSS māksl.seg.lauk. 

28.septembris 2006.-2007.dz.g. BJSS māksl.seg.lauk. 

3.oktobris 2002.-2003.dz.g. BJSS māksl.seg.lauk. 

10.oktobris 1999.-2001.dz.g. BJSS māksl.seg.lauk. 

 
 Spēļu kārtību nosaka spēļu dienā atkarībā no piedalošos komandu skaita, sacensību 

sākums 10.00 

5. PIETEIKUMI 

 Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 18.septembrim,  

tel. 65322649; e-pasts: preilubjss@inbox.lv  
 Komandu pieteikumi ar skolas direktora parakstu un zīmogu iesniedzami spēļu 

dienā.  

6. APBALVOŠANA 

 1. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu un diplomu; 
 1. – 3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji (10 cilvēki) - ar medaļām. 

7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

 Izdevumus, kas saistīti ar komandu nokļūšanu sacensībās sedz komandējošās 
organizācijas 

8. SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 Komandējošās organizācijas atbildīgas par savas komandas spēlētāju veselības 

stāvokli, par savu spēlētāju uzvedību sacensību laikā un sacensību vietas iekšējo 
kārtības noteikumu ievērošanu. 

 Sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt (vai atcelt) sacensību laiku un vietu, 

atkarībā no pieteikto komandu skaita (sacensības notiek, ja ir pieteikušās vismaz 3 
komandas) 

 Ja skolām ir interese par meiteņu futbola sacensībām, lūdzam darīt zināmu kādās 
klašu grupās jūs gribētu sacensties. 
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