
APSTIPRINU:

Kuldīgas novada Sporta skolas 
direktors A.Kimbors
2017.gada 16.augustā

KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLA
Reģ.Nr.90000035656, Dzirnavu iela 13, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV – 3301; 

tālrunis 63321942; fakss: 63321949; e-pasts kuldiga.sp.skola@inbox.lv

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTĀ
FUTBOLA KAUSA IZCĪŅAS 7:7

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi:
 Veicināt veselīgu dzīves veidu Kuldīgas novadā;
 Veicināt futbola attīstību Kuldīgas novadā;
 Noskaidrot Kuldīgas novada kausa izcīņas ieguvējus.

2. Vieta un laiks:
 Kuldīga, A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4 ;
 2017.gada 26.augustā plkst. 10.00.

3. Vadība:
 Kausa izcīņu organizē Kuldīgas novada sporta skola;
 Kausa izcīņas galvenais tiesnesis: Ainars Krūmiņš  (+371 26441415);
 Sacensību organizatori nodrošina spēles tiesnešus, sekretariātu un apbalvošanu 

kausa ieguvējiem.

4. Dalībnieki:
 Kausa izcīņā var piedalīties ikviens spēlētgribētājs neatkarīgi no meistarības 

pakāpes un no citiem novadiem.
 Katra komanda drīkst pieteikt 12  spēlētājus.



 Kausa izcīņā drīkst piedalīties dalībnieki kuri ir 2002.gadā dzimuši un vecāki.
 Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam pirmajā spēlē galvenajam tiesnesim iesniedz  

rakstisku vecāku atļauju (Pielikums Nr.2).


5. Izspēles sistēma :
 Kausa izcīņas izspēles sistēma tiek paziņota sacensību dienā pēc reģistrācijas 

beigām;
 Spēlē pēc formāta 7:7
 Tiks spēlēts grupu turnīrs, pēc grupu turnīra norisināsies izslēgšanas spēles;
 Spēles ilgums būs atkarīgs no pieteikušo komandu skaita.

6. Noteikumi:
 Kausa izcīņa norisinās pēc oficiālajiem futbola noteikumiem;
 Par uzvarētu spēli komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu komanda iegūst 1 

punktu un par zaudējumu komanda punktus negūsts;
 Grupā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad 

augstāku vietu nosaka:
1) Savstarpējo spēļu rezultāti;
2) Savstarpējo vārtu attiecība;
3) Kopējā vārtu attiecība.

7. Sacensību inventārs:
 Bumbas iesildīšanai nodrošina pašas komandas;
 Spēļu bumbas nodrošina sacensību organizatori.

8. Pieteikumi un finansiālie noteikumi:
 Pieteikties kausa izcīņai var līdz  24.08.2017, sūtot pieteikuma veidlapu 

(pielikums nr. 1) galvenajai sekretārei Initai Šneiderei un e-pastu 
sneidereinita@inbox.lv

 Dalības maksa čempionātam ir 15.00 euro no komandas ieskaitot Kuldīgas 
novada sporta skolas kontā:

KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLA
Dzirnavu iela 13, Kuldīga, LV3301

Reģ.Nr. 90000035656
SEB banka

Kods: UNLALV2X
Konts: LV85UNLA0050005606309

9. Apbalvošana:
 Turnīrā ar kausu, medaļām un pārsteiguma balvām tiek apbalvota pirmās  

vietas ieguvēja, 2 un 3 vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar medaļām un 
diplomiem.

10. Finansējums:
 Izdevumus, kas saistīti ar futbola kausa izcīņas rīkošanu, sedz Kuldīgas 

novada sporta skola.


