APSTIPRINU
Jēkabpils Sporta skolas direktors
_________________E.Lamba
2021. gada 01.oktobrī

Nolikums
“JĒKABPILS RUDENS CUP 2021”
1. Turnīra mērķis un uzdevumi:
1.1. Futbola popularizēšana jaunatnes vidū;
1.2. Jauno futbolistu meistarības pilnveidošana, sacensību pieredzes gūšana;
1.3. Pieredzes apmaiņa starp Sporta skolām un komandām.
2. Organizators:
2.1. Turnīru organizē un vada Jēkabpils Sporta skola (reģ.nr. 90000024205).
2.2. Atbildīgais par turnīra norisi ir Jēkabpils sporta skolas futbola nodaļas treneris Dzintars
Zvaigzne (mob.t. 29 328 388).
2.3. Informācija par turnīru pieejama mājas lapā www.jekabpilssportaskola.lv
3. Vieta un laiks:
Sacensības notiks 2021. gada 9.oktorbrī plkst. 10:00 Jēkabpils Valts ģimnāzijas stadionā,
R.Blaumaņa 27, Jēkabpilī.
4. Dalībnieki:
Turnīrā piedalās uzaicinātās jauniešu (2007.-2008.g.dz.) komandas no Aizkraukles NSS, Sēlijas
SS, Alūksnes BJSS un Ludzas NSS.
Komandas sastāvā drīkst pieteikt līdz 18 spēlētājiem un treneri.
5. Turnīra izspēles kartība:
5.1. Turnīrs notiek saskaņā̄ ar FIFA futbola noteikumiem un LFF rekomendācijām ar sekojošām
izmaiņām:
5.2.1. 11X11, laukums 100X68m, vārti 7.32X2.44, bumbas Nr.5;
5.2.2. Spēles laiks 1X25 min.;
5.2.3. Spēles notiek pēc apļa sistēmas;
5.2.4. Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
6. Vērtēšana:
Vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu skaita: uzvara – 3 punkti, neizšķirts – 1 punkts,
zaudējums – 0 punkti. Vienādu punktu summas gadījumā, divām vai vairākām komandām,
augstāko vietu ieņem tas, kuram:
6.1. labāki rādītāji savstarpējās spēlēs;
6.2. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
6.3. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
6.4. vairāk gūto vārtu visās spēlēs;

6.5. ja visi rādītāji būs vienādi, notiek 9m soda sitienu sērija (3 sitieni un tad līdz tiek
noskaidrots uzvarētājs).
7. Sacensību noteikumi:
7.1. Turnīrs notiek bez skatītāju klātbūtnes.
7.2. Piesakoties turnīram, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai
sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
7.3. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
7.4. Komandas pārstāvis iesniedz aizpildītu pieteikuma/apliecinājuma veidlapu (pielikums nr.1)
atbildīgajam par turnīra norisi Dzintaram Zvaigznem reģistrējoties pirms sacensību sākuma.
6.Spēļu tiesāšana:
Tiesnešus uz spēlēm nodrošina mājas komanda.
7. Medicīniskā̄ palīdzība:
7.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus
startam;
7.2.Sacensību laikā dežurēs sertificēts medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.
8. Finansiālie noteikumi:
Jēkabpils sporta skola sedz turnīra organizēšanas izdevumus.
Pārējos izdevumus sedz komandējošā organizācija.
9. Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausu, spēlētāji un treneris ar medaļām. Katras
komandas labākais spēlētājs tiek apbalvots ar piemiņas kausu.
Turnīra organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi turnīra
vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.

Pielikums Nr.1
Kārtībai epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Jēkabpils sporta skolas organizētajās futbola sacensībās
Apliecinājums
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu
Apliecinu, ka esmu, kā komandējošās organizācijas atbildīgā persona, vai komandas treneris
pielikuma/veidlapa Nr.1 sekojošiem punktiem:
1.
2.

3.
4.
5.

(iepazinies ar

Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nevienu
komandas dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz
kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī
un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi).
Sacensību dalībniekiem/treneriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai arī apliecinājums
(papīra vai digitālajā formā) par negatīvu Covid -19 testu.(Pamatojoties uz attiecīgā brīža Covid -19 testu veikšanas
nosacījumiem, kā arī ierobežošanas nosacījumiem valstī) .
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena Komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām
(akūtām) izmaiņām.
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

_________________________________________komanda
/komandas nosaukums/

Nr.p.k

Vārds

Uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Datums _______________________________
Treneris __________________________ , _______________________
/vārds, uzvārds/

Direktors __________________________ , _______________________
/vārds, uzvārds/

mob.t.__________________

/paraksts/

/paraksts/

mob.t.__________________

