
 

 LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBA 
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26554425 

 e-pasts: info@lsvs.lv  mājas lapa: www.lsvs.lv  
Vienotais reģ. Nr. 50008025521; Swedbanka,  

kods HABALV22, norēķinu konts LV85HABA000140J047086 
 

 

Rīga, 

2023.gada 27. februārī Nr.4. 

   Valstspilsētu un novadu pašvaldībām 

 Sporta klubiem  

Sporta organizatoriem 

Par LSVS pašvaldību 60. sporta spēļu 

finālsacensībām telpu futbolā ( K 40+, K 50+) 

 

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 60. sporta spēļu nolikumu 
(iepazīties LSVS mājas lapā internetā  www.lsvs.lv) finālsacensības telpu futbolā notiks 2023. 
gada 11. martā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Brīvības gatve 333, Rīgā. 

Vārdiskie pieteikumi par katru komandu atsevišķi jāiesūta  elektroniski uz e-pasta adresi: 
info@lsvs.lv   līdz 2023. gada 6. marta plkst.12.00.  

Parakstītus vārdiskos pieteikumus pieņems 2023. gada 11. martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.40 
sacensību vietā.  

- Sacensību sākums plkst. 10.00. 
           Sacensību galvenais tiesnesis Aldis Bērziņš tālr. 29488469 

LSVS 2023. gada biedra nauda un sacensību dalības maksa jāiemaksā  LSVS bankas kontā AS 

Swedbank (HABALV22), konta Nr. LV85HABA000140J047086, LSVS reģ. Nr. 50008025521 

(norādot mērķi), rēķini apmaksai jāpieprasa LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai epasts 

simon@btv.lv . 

Saskaņā ar LSVS pašvaldību 60. sporta spēļu nolikuma IX. nodaļu “DALĪBAS MAKSA” 

IX.1.  Sporta spēļu komandām par katru pieteikto komandu – 120.00 EUR (viens simts divdesmit 
eiro).  

IX.1.1. Pieteikšanās pēc noteiktā termiņa laika komandu sporta veidiem maksa 150.00 EUR (viens 
simts piecdesmit eiro). 

- Sacensību sākums plkst. 10.00. 

XI.24. TELPU FUTBOLS 

- XI.24.1. Spēles laiks 2x15 min.  

- XI.24.2. Sacensības notiek pēc atvieglotiem starptautiskajiem noteikumiem.  
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- XI.24.3. Ja ir daudz komandu, galvenais tiesnesis var saīsināt spēles laiku. 

- XI.24.4. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

-  24.4.1. pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 

-  24.4.2. pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs; 

-  24.4.3. pēc lielāko gūto vārtu skaita visās spēlēs; 

-  24.4.4. pēc mazākās soda laiku summas. 

- XI.24.5. Sacensību sistēmu nosaka atbilstoši nolikuma VI.16. un VI.17. punktam. 

 

LSVS Prezidents                                                                    I. Klementjevs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIETEIKUMS 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU 

60. SPORTA SPĒLĒM 2023. GADĀ 

 

 

(pilsētas/novada/kluba komandas nosaukums) 

Telpu futbols 
(norādīt sacensību sporta veidu) 

Nr. 

p.k. 
 

VĀRDS, UZVĀRDS 

 
DZIMŠANAS DATI : 

(DZ.D./MĒN./GADS) 

 
VECUMA 

GRUPA 

Apstiprinu, ka atbildu par savu veselības 

stāvokli, ka ievērošu LR  spēkā esošos 

normatīvos aktus, nav iebildumu pret 

personīgo  datu, fotogrāfiju publicēšanu 

interneta vietnēs, sociālajos tīklos.  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Pilsētas/novada/kluba vadītājs /V. U./ :  _____________________________________________ 

Komandas pārstāvis /V. U./ :   _____________________________________________________ 

Tālrunis:  +371- _______________________              e-pasts:  ___________________________ 


