
Apstiprināts: 22.03.2022. 

RAA valdes priekšsēdētājs Māris Jansons 

 

Rīgas Apkaimju futbola turnīra 

NOLIKUMS 

Šajā nolikumā minēto terminu un saīsinājumu skaidrojums: 

Apkaimes biedrība - Rīgas pilsētas apkaimi pārstāvoša nevalstiska organizācija, kas atbilst Rīgas 

Apkaimju alianses apkaimes biedrības kritērijiem; 

Komanda - Apkaimju biedrības izveidota futbola komanda, kas atbilst šī nolikuma kritērijiem; 

Mājas spēle - Spēle, kas notiek Apkaimes biedrības izvēlētā sporta laukums, kas atbilst šī turnīra 

nolikuma prasībām un kurš atrodas Apkaimes biedrības pārstāvētajā apkaimē vai tās tuvumā; 

RAA - Rīgas Apkaimju alianse, turnīra organizators 

RAFT - Rīgas Apkaimju Futbola Turnīrs 

LFF - Latvijas Futbola Federācija 

1. Sacensību mērķi un uzdevumi: 

1.1. Veicināt apkaimes sportu; 

1.2. Veicināt apkaimes iedzīvotāju piederību un iesaisti apkaimes dzīvē; 

1.3.  Veicināt apkaimes Biedrību attīstību; 

1.4.  Veicināt apkaimes aktivitātes, kas ir tieši un netieši saistītas ar sporta aktivitātēm; 

1.5.  Rīgas apkaimju stiprāko komandu noskaidrošana; 

 

2. Sacensību organizācija: 

2.1. Sacensības rīko Rīgas Apkaimju alianse (RAA), sadarbībā ar Rīgas Futbola Federāciju; 

2.2. Sacensību izpilddirektors – Māris Jansons, tel. nr. 26338263, e-pasts: 

maris@apkaimjualianse.lv  

 

 

3. Sacensību norises vieta un laiks: 

3.1. Spēļu norises vieta – katras apkaimes Mājas spēles sportam paredzētajā laukumā; 

mailto:maris@apkaimjualianse.lv


3.2. Spēļu norises laiks tiks noteikts ne vēlāk kā 7 dienas pirms turnīra uzsākšanas, bet 

komandām būs iespēja savstarpēji vienoties mainīt spēles datumu līdz pat 14 dienām agrāk vai 

vēlāk, par to ne vēlāk kā 3 dienas pirms mača pārcelšanas paziņojot sacensību izpilddirektoram. 

4. Pieteikšanās un dalība sacensībās: 

4.1.  Apkaimes Biedrība var pieteikties dalībai RAFT, aizpildot RAA apstiprinātu dalības 

reģistrācijas pieteikumu turnīram līdz reģistrācijas beigu termiņam 25.03.2022. 

4.2. Apkaimes biedrībai ir tiesības turnīra laikā veikt izmaiņas komandas sastāvā, paziņojot par 

to RAA.  

4.3. Spēlētāju pārejas turnīra laikā ir aizliegtas. 

 

5. Dalība RAFT un formāts: 

5.1. Turnīrs tiek izspēlēts saskaņā ar LFF futbola spēļu noteikumiem šāda formāta spēlēm; 

5.2. RAFT spēles tiesā LFF akreditēti futbola tiesneši; 

5.3. 2022. gada futbola turnīra formāts: 

5.3.1. Spēles ilgums: 2 puslaiki pa 30 minūtēm katrs; 

5.3.2. Pārtraukums starp puslaikiem -  10 minūtes; 

5.3.3. Dalībnieku skaits: katrai komandai 8 laukuma spēlētāji un maksimums 4 rezervisti; 

5.3.4. Maiņas: neierobežots maiņu skaits, nebrīdinot spēles tiesnesi, pie laukuma sānu līnijas; 

5.3.5. Laukuma izmērs: 60 x 40 m; 

5.3.6. Vārtu izmērs: 5 x 2 m. 

5.4. Sacensību organizētājs vai spēles sekretārs pēc spēles sastāda spēles protokolu, kuru nosūta 

RAA un katras komandas atbildīgajai Biedrībai, tās pārstāvim, ietverot  spēles rezultātu, 

vārtu guvējus un sodītos (kartītes) spēlētājus. 

5.5. Spēles protokolu paraksta tiesnesis un abu komandu pārstāvji. 

5.6. Formas tērpu krāsas tiek saskaņotas pirms turnīra uzsākšanas, katrai Komandai nosakot 

noteiktas krāsas vai krāsu salikumu sporta kreklu (formu), kas ir atšķirīgs no pārējām 

komandām. Ja komandas nevar vienoties, tad gala lēmumu par formu krāsu un uz formas 

izvietojamo uzrakstu formu un saturu pieņem RAA. 

5.7. Spēļu grafiku sastāda turnīra organizētājs. Pirms turnīra sākuma tiek sastādīts grafiks ar 

mājas un izbraukuma spēlēm. 

5.8. Dalības maksa RAFT turnīrā tiek noteikta 50 EUR apmērā, kas jāieskaita RAA AS Swedbank 

kontā LV68HABA0551049657361 līdz pirmās turnīra spēles dienai. 

 

6. Turnīra tabula, grafiks un vērtēšana: 

6.1.  Turnīrs tiks izspēlēts divās apakšgrupās, kuru sastāvu nosaka RAA konsultējoties ar 

Komandām, viena apļa turnīra sistēmā - katrai komandai tiekoties ar otru komandu vienu 

reizi.  



6.2. Turnīra uzvarētājs tiks noteikts izslēgšanas spēļu posmā par kura precīzu norises laiku un 

kārtību Komandas vienosies pēc grupu turnīra beigām. 

6.3. Oficiālo RAFT tabulu veidos RAA, to publicējot tam speciāli izveidotā Facebook lapā, regulāri 

to atjaunojot . 

6.4.  Vērtēšana: uzvara 3 punkti, neizšķirts 1 punkts un zaudējums 0 punkti. 

6.5. Gadījumā, ja divas vai vairāk komandas iegūst vienādu punktu skaitu, vieta grupā tiks 

noteikta: 

6.5.1.  pēc savstarpējās(-o) spēles(-ļu) rezultāta(-iem),  
6.5.2.  pēc visās spēlēs izcīnīto uzvaru skaita,  
6.5.3.  pēc labākas gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs, 
6.5.4.  pēc gūto skaita visās spēlēs, 
6.5.5. pēc labākiem disciplinārajiem rādītājiem. 
 

7. Informācijas apmaiņa un citi nosacījumi: 

7.1. RAA, Apkaimju biedrības un Komandu līderi pirms turnīra vienojas par nepieciešamo 

minimumu informācijas izplatīšanai par RAFT spēlēm ( spēļu laiki, rezultāti utt.). 

8. Disciplinārsankcijas: 

8.1. Ja tiek pārkāpti, neievēroti labas un godīgas spēles (FAIR PLAY), tad RAA var piemērot vienu 

no sekojošiem soda veidiem: 

8.1.1. aizliegt dalību RAFT komandai un noteiktiem tās dalībniekiem; 

8.1.2. ieskaitīt RAFT komandai tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:3; 

8.1.3. RAFT komandas spēlētājs, kas izdarījis pārkāpumu par kuru saņemta sarkanā kartīte, tiek 

diskvalificēts uz 1 spēli. Turnīra organizators pēc spēles var izvērtēt spēlētāja 

disciplināratbildību  par tādiem pārkāpumiem, kas radījuši traumas un lemt par šī 

spēlētāja diskvalifikāciju uz noteiktu spēļu skaitu vai uz visām turnīra spēlēm. 

8.2.  Turnīra organizators nav atbildīgs par turnīra laikā gūtajām traumām.  

 

9. Prasības Komandu spēlētājiem: 

9.1. Minimālais spēlētāja vecums: ne mazāk kā 16 gadi; 

9.2. Spēlētājs 2022.gadā nav spēlējis nevienā no sekojošiem turnīriem: 

9.2.1. Optibet Virslīga; 

9.2.2. Optibet Telpu futbola virslīga; 

9.2.3. 2.līga; 

9.2.4. Citā RAFT turnīra komandā. 

9.3. Komandas spēlētājam ir jābūt saiknei ar Komanda pārstāvēto apkaimi: Komandas, 

iesniedzot pieteikumu RAFT, apliecina šādas saiknes esamību komandas spēlētājiem. 

9.4. Komandu spēlētāji ar cieņu un lepnumu pārstāv sev piederīgo apkaimi un tās sporta 

komandu un godīgu spēli vērtē augstāk par spēles rezultātu. 



9.5. Sacensību laikā spēlētāji paši uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. 

9.6. Apstiprinot savu dalību RAFT, dalībnieki piekrīt savu personas datu apstrādei, 

organizatorisku darbību veikšanai. 

 

10. Apbalvošana un citi nosacījumi: 

10.1. Apbalvo komandas, kas RAFT turnīru noslēdz 1.-3. vietā.  

 


