
Apstiprinu /25.03.2022./ 

SIA TZMO Latvija Valdes locekle Ruta Dziļuma 

 

Starptautiskais mini futbola turnīrs Seni Cup cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

2022. gada organizācijas  

NOLIKUMS 

1. PASĀKUMA ORGANIZĀCIJAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI: 

1.1. Labdarība - finanšu līdzekļu un laika resursu ziedošana sociāli mazāk aizsargāto personu 
– cilvēku ar īpašām vajadzībām, nesaņemot par to atlīdzību un bez pretpienākuma. 
1.2.  Popularizēt futbolu kā sporta veidu cilvēku ar īpašām vajadzībām vidū. 
1.3.  Veicināt cilvēku ar garīgo atpalicību fizisko attīstību arī COVID-19 ierobežojumu laikā. 

1.4.  Ar pielāgotu sporta aktivitāšu palīdzību uzlabot dalībnieku emocionālo un fizisko stāvokli. 
1.5.  Pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tiesības 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un tikt pieņemtiem veselu cilvēku sabiedrībā. 
 

2. SACENSĪBU KĀRTĪBA: 

2.1. Seni Cup minifutbola turnīrs norisinās divās kārtās: pirmā kārta norisināsies interneta vidē 
no 11. Aprīļa līdz 20. maijam; otrā kārta noris Arkādija stadionā (Uzvaras bulvāris 15, Zemgales 

priekšpilsēta, Rīga, LV-1048) 3. Jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, 2022. Gadā.  

2.2. Seni cup minifutbola turnīra digitālā daļa:  

2.3. TZMO Fonds Kopā mainām pasauli un Latvijas Futbola federācija izstrādā vingrinājumu 

kompleksus, ko var veikt katrs dalībnieks atsevišķi un komandās, 2 radoša veida uzdevumi, 6 ar 

futbolu saistīti uzdevumi.  

2.4. Katram vingrinājumam tiek noteikts vērtēšanas kritērijs (daudzums, ātrums, precizitāte, 

laiks), kas tiek atrunāts Pielikumā nr.2.  

2.5. Katra uzdevuma paraugdemonstrējums tiek uzfilmēts kā video materiāls un nosūtīts uz 
senicup@tzmo.lv, organizatori to ievieto interneta vietnē www.facebook.lv, kontā @senicuplatvija 

48h laikā pēc to iesūtīšanas.  

2.6. Seni Cup 2022 minifutbola turnīrs digitālā vidē norisinās no 11.04.2022. līdz 20.05.2022, 
kad katra komanda individuāli savā sociālās aprūpes iestādē aprūpētāju vai asistentu klātbūtnē 

izpilda turnīra vingrinājumus/uzdevumus, nofilmē tos sev pieejamā un ērtā veidā (ja filmēšana no 
notiek ar viedtālruņa palīdzību, tad filmēšanu ir jāveic horizontāli) un iesniedz tos vērtēšanai pēc 

nolikuma 2.8. punta sūtot uz senicup@tzmo. 

2.7. Katras nedēļas pirmdienā kontā @senicuplatvija tiek ievietots uzdevums, kura izpildei 

paredzētas 5 (piecas) darba dienas, noslēdzoties katras nedēļas piektdienā, plkst. 15:00. 

Laika plāns: 

2.8. Video materiāls jāsūta uz senicup@tzmo.lv, kurš tiek ievietots Facebook platformā Seni 

Cup Latvija līdz katras nedēļas piektdienai, plkst. 14:00. 

2.9. Līdz 26.05.2022 plkst. 17:00 ieskaitot, komisija izskata visus iesūtītos video, izvērtē tos un 
fiksē vērtējumus pēc vērtēšanas kritērijiem. (2. Pielikums)  
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2.10. Turnīra pirmās kārtas rezultāti tiks izziņoti 27.05.2022. Facebook platformā 

@Senicuplatvija. 

2.11. 4 komandas ar vislielāko punktu skaitu piedalās otrajā Seni Cup 2022 minifutbola turnīra 

kārtā, spēlējot finālspēles 3. Jūnijā, Arkādija stadionā, Rīgā. 

3. SACENSĪBU VADĪBA: 

3.1. SIA „TZMO Fonds Kopā mainām pasauli”, zīmols Seni un Latvijas Futbola federācija. 

4.        KOMISIJAS SATSĀVS: 

4.1. Vija Mētra, “TZMO Fonds Kopā mainām pasauli” valdes locekle, turnīra 

organizatore 

4.2. Dagnija Šmaukstele, Seni zīmola vadītāja, turnīra organizatore 

4.3. Ojārs Šmaukstelis, Ilgtermiņa aprūpes departamenta vadītājs. 

4.4. Alise Pētersone, Futbola sociālās atbildības speciāliste 

4.5. Norberts Spriņģis, Grassroots futbola attīstības speciālists 

5. KONFIDENCIALITĀTE: 

5.1.  SIA “TZMO Fonds Kopā mainām pasauli” un Latvijas Futbola federācija apņemas 

neizpaust trešajām personām sensitīvus datus par dalībnieku veselības stāvokli. 

5.2. Medicīniskās izziņas par dalībnieku veselības stāvokli IR nepieciešams uzrādīt klātienes 

pasākumā, 3. jūnijā reģistrācijas laikā un apliecina, ka dalībnieki drīkst atrasties klātienē publiskā 

pasākumā Arkādija stadionā, 3. jūnijā, 2022. gadā. Iestādes vadītājs ar parakstu uz pieteikuma 

apliecina, ka turnīra dalībnieks ir iestādes iemītnieks ar uzstādītu diagnozi. 

5.3.  Turnīra laikā fotografētie un filmētie materiāli tiks izvietoti sociālos tīklos, medijos, 

mājaslapās u.c., kā piemēram, www.seni.lv, facebook vietnēs @senilatvija, @senicuplatvija, 

www.lff.lv u.c.  

 

6. TURNĪRA NORISES VIETA UN LAIKS: 

6.1. Turnīra Seni Cup pirmā kārta norisinās no 2022. gada 11. aprīļa līdz 20. maijam – interneta 

vidē. 

6.2. Reģistrācija turnīram noris, sūtot dalībnieku sarakstu, parakstītu un ieskenētu pieteikumu 

uz senicup@tzmo.lv, iepriekš iepazīstoties ar turnīra nolikumu, kas ievietots mājaslapā www.seni.lv 

sadaļā Seni Cup. 

Rezultātu paziņošana turnīra pirmajai kārtai notiks interneta vietnē Facebook lapā @Seni Cup 

Latvija 27. maijā, 2022. gadā.  

6.3. Reģistrācija turnīra 2. kārtai vai finālturnīram pasākuma vietā sākas 2022.gada 3. jūnijā 

plkst. 9:00 un beidzas plkst. 10:20.  

6.4. Turnīra 2. kārtas atklāšana notiks Arkādija stadionā 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10:30. 

6.5. Turnīra 2. kārtas finālspēles sāksies 2022. gada 3. jūnijā plkst. 11:00 

 

7. TURNĪRA DALĪBNIEKI:  

7.1. Turnīrā var piedalīties cilvēki ar fizisko vai garīgo atpalicību, kuri dzīvo pansionātos, 

sociālās aprūpes centros vai apmeklē dienas centru. 

7.2.  Turnīra dalībniekiem nav noteikti nekādi vecuma un dzimuma ierobežojumi. 

7.3.  Turnīrā dalībnieki startē sporta tērpos un sporta apavos. 

7.3.1. Finālspēlēs (1.-4. Vietu ieguvēji) vienas komandas spēlētājiem jābūt tērptiem vienādas 

krāsas krekliņos, izņemot vārtsargu, kura krekla krāsai ir jābūt atšķirīgai no pārējiem komandas 

spēlētājiem. 

7.3.2. Kājās jābūt sporta apaviem un finālspēlēs jābūt kāju aizsargiem. 

http://www.seni.lv/


7.3.3. Ir atļauts spēlēt profesionālajos futbola apavos ar plastmasas radzēm (korķiem), kā arī 

apavos ar cietu zoli. Nedrīkst spēlēt futbola apavos ar metāla radzēm (korķiem) vai korķiem ar 

metāla galviņām. 

7.4. Maksimālais komandu skaits, kas piedalās finālspēļu turnīrā futbolā, ir 4 komandas. 

7.5. Komandas sastāvu veido 7 spēlētāji (4 spēlētāji uz laukuma + vārtsargs + 2 rezerves 

spēlētāji).  

7.6. Komandas pavadošais personāls ir ierobežots līdz 3 cilvēkiem (sociālais darbinieks, 

šoferis, treneris vai ārsts).  

 

 

7. TURNĪRA SPĒĻU KĀRTĪBA, NOTEIKUMI UN VĒRTĒŠANA: 

7.1. Četras komandas (1.-4. vieta kopvērtējumā) pēc 2022 Seni Cup turnīra 1. kārtas 

rezultātiem izspēlē 1 apli katra ar katru, noskaidrojot vietu sadalījumu no 1.– 4.vietai. Spēle norit 

vienlaicīgi uz 2 laukumiem ( izmērs).  

7.2. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara- 3p., neizšķirts- 1p., 

zaudējums- 0p.). Ja divām vai vairākām komandām ir vienāda punktu summa, tad augstāku vietu 

ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja 

šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad pie līdzīgiem rādītājiem tiek sisti 9 metru soda sitieni (pēc 

FIFA noteikumiem) 

7.3. Spēles laikā komandas sastāvā laukumā ir 5 spēlētāji: 4 spēlētāji un vārtsargs. Divi 

spēlētāji - rezervisti, jebkurā spēles laikā drīkst nomainīt kādu no komandas spēlētājiem. Maiņu 

skaits ir neierobežots, atļautas atkārtotas maiņas. Komandas spēlē grupā katra ar katru pēc spēļu 

grafika. 

7.4. Komandas spēlē grupā katra ar katru pēc spēļu grafika. 

7.4.1. Spēles ilgums ir 2x10 minūtes, ar pārtraukumu 5 minūtes. 

7.4.2. Soda sitieni tiek izpildīti no 9 metru attāluma (vārti 2x5 m). 

7.4.3. Bumbas ievadīšana spēlē no sānu līnijas - izpildot sitienu ar kāju. Pretiniekam jāatrodas 

ne tuvāk par 5 m no sitiena izpildes vietas. Tieši ar sānu sitienu gūti vārti netiek ieskaitīti. 

7.4.4. Vārtsargs bumbu ievada spēlē ar metienu no jebkura sava soda laukuma punkta. Ar 

metienu no vārtiem tieši gūtie vārti netiek ieskaitīti. 

7.5. Futbolists saņemot divas dzeltenās kartītes, tiek noraidīts no laukuma un komanda spēlē 

skaitliskā mazākumā 3 minūtes, bet spēlētājs nākamo spēli var turpināt spēlēt. 

7.6. Pēc finālspēlēm grupās 3. Jūnijā līdz plkst 18.00 notiek dalībnieku apbalvošana un  

sadraudzības pasākums– individuālas atrakcijas, spēles, priekšnesumi, cienasti.  

 

8. MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 

8.1. Pasākuma organizatori nodrošina mediķi pasākuma norises vietā. Smagu un dzīvībai bīstamu 

traumu gadījumā zvana 112, tiek izsaukts NMPD.  

8.2. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz mediķis sporta spēļu vietā, 

ko nodrošina finālturnīra organizators. 

8.4. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā: Medicīniskās izziņas par dalībnieku 

veselības stāvokli IR nepieciešams uzrādīt klātienes pasākumā un tām jābūt pieejamām papīra 

formātā pasākuma norises vietā 3. Jūnijā. Reģistrācijas laikā pavadošais personāls apliecina, ka 

dalībnieku veselības stāvoklis ļauj atrasties klātienē publiskā pasākumā Arkādija stadionā, 3. jūnijā, 

2022. gadā. 

 

9. APBALVOŠANA: 

9.1.   Visi sacensību dalībnieki saņem medaļas par dalību turnīrā. 



9.2.   Visas komandas saņem Seni Cup kausus.  

9.2. Visi sacensību dalībnieki saņem papildus balvas, kuras paredz turnīra organizatori.  

 

10. DZĪVOŠANAS APSTĀKĻI UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI:  

10.1 Dalības maksa Seni Cup turnīrā netiek piemērota. 

10.2. Organizatori nodrošina 2 ēdienreizes – pusdienas un vakariņas, kā arī, uzkodas pasākuma 

garumā.   

10.3. Organizatori komandām nesedz ceļa izdevumus braucienam uz turnīra vietu, par to 

dalībniekiem ir jārūpējas pašiem.  

 

11. PIETEIKŠANĀS DALĪBAI TURNĪRĀ: 

11.1 Sociālais darbinieks iepazīstas ar turnīra nolikumu, kas lejuplādējams www.seni.lv sadaļā 

Seni Cup. 

11.2 Sociālais darbinieks aizpilda pieteikuma formu, kura lejuplādējama www.seni.lv, sadaļā 

Seni Cup.  

11.2. Līdz 11. aprīlim plkst. 12:00 iestādēm jānosūta e-pasts ar aizpildītu pieteikumu uz 

senicup@tzmo.lv. 

 

11.3. Par piedalīšanos finālspēlēs un ierašanos uz apbalvošanas pasākumu pieteikums dalībai 

turnīra 2. kārtā jāpaziņo līdz 2022. gada 16. maijam uz e-pastu senicup@tzmo.lv vai jāzvana uz 

29229056. 

11.4. Pēc 2022. gada 11. aprīļa plkst. 23:59 pieteikumi dalībai turnīrā vairs netiks pieņemti.  

11.5. Pie reģistrācijas klātienes pasākumā 3. jūnijā pavadošajam personālam jāuzrāda 

organizatoriem Izziņa par turnīra dalībnieku veselības stāvokli - ka dalībnieku veselības stāvoklis 

atļauj piedalīties sabiedriskā klātienes pasākumā.  

11.5.1. Izziņai jābūt sagatavotai uz iestādes oficiālās veidlapas.  

11.5.2. Izziņu jāuzrāda, reģistrējoties Seni Cup turnīram reģistrācijas laikā 3.jūnijā no plkst. 9:00-

10:20. 

 

 

12. KONTAKTINFORMĀCIJA: 

  13.1. Seni Cup Latvija 2022 organizatori ir:  

-Dagnija Šmaukstele, E-pasta adrese: dagnija@tzmo.lv, 

-Vija Mētra, E-pasta adrese: senicup@tzmo.lv, vija@tzmo.lv ,  mob. 29229056; 

13.2. Komandu koordinatori: Ojārs Šmaukstelis ojars@tzmo.lv, Mob. nr. 27763263, Zarislava 

Kairova zarislava@tzmo.lv, Mob. nr. 29520522 (Latgales reģions), Irēna Kļaviņa, irena@tzmo.lv, 

Mob.nr. 29377949. 

13.3. Sporta uzdevumu koordinators: Alise Pētersone, Mob.nr. 27760380 

 

Pasākums tiks fotografēts un /vai filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes 

vajadzībām mājaslapā vai sociālajos tīklos. Piesakoties turnīram, dalībnieki apliecina, ka ir 

iepazinušies ar dokumentiem, turnīra noteikumiem un piekrīt dalībnieku datu apstrādei Seni Cup 

2022 turnīra vajadzībām balstoties uz fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu 
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