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Ievads 

Es šo tēmu izvēlējos rakstīt jo es pats spēlēju futbolu un man tas patīk. Es vēlētos uzzināt: 

 

 Sīkāk kā to spēlē piaugušie! 

 Sīkāk uzzināt kas ir futbols! 
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1. Kas ir futbols? 

1. Futbols ir iespējams vispopulārākais sporta veids pasaulē un to profesionāli, amatieru līmenī 

vai vienkārši māju pagalmos spēle ļoti daudz cilvēku, tādēļ var droši teikt, ka tā nav vienīgi 

spēle, tas ir brīvā laika pavadīšanas veids. Futbols ir komandu sporta veids. Parasti futbola 

spēles laikā uz laukuma atrodas divas komandas, katrā komandā pa 11 spēlētājiem. Futbolu 

spēlē ar futbolbumbu. Futbola laukuma ir taisnstūrveida zālāja vai mākslīgā zāliena 

laukums ar vieniem vārtiem vienā laukuma malā, bet otriem – pretējā malā. Katras futbola 

spēles mērķis ir gūt pēc iespējas vairāk punktus, raidot futbola bumbu pretinieka vārtos. 

Spēles laikā nevienam spēlētājam, izņemot vārtsargu, nav atļauts pieskarties bumbai ar 

rokām vai plaukstām, tāpēc spēlētājiem tā ir jāpārvieto pa laukumu ar kājām spēriena 

palīdzību, konkrētāk tieši pēdas daļu. Vienīgais brīdis, kad pārējiem 10 katras komandas 

spēlētājiem ir atļauts aizskart bumbu ar rokām ir, ja tā tiek iraidīta no laukuma sānu malas 

jeb auta vai pēc tam, kad tiesnesis jau ir konstatējis kādu pārkāpumu un licis kādam 

spēlētājam nolikt bumbu un soda sitiena izpildīšanas vietā. 

 

       2.  Par futbola spēles uvarētāju tiek atīta tā komanda, kura līdz spēles beigām – spēle tiek dalīta 

2 periodos pa 45 minūtēm katrā, kuriem pa vidu ir 15 minūšu pārtraukums – ir ieraidījusi bumbu 

pretinieka vārtos visbiezāk. Ja rezultāts spēles beigās ir neizšķirts, seko  vai nu pagarinājums, vai 11 

metru soda sitienu sērija. Tas, kura no šīm iespējām seko pēc neizšķirtas spēles, ir atkarīgs no tā, 

kāds ir konkrētā turnīra nolikums. 
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2.  2 Pasaulē labākie futbola klubi! 

Real madrid sastāvs: 

 

Nr. Pozīcija Spēlētājs 

1 V Ikars Kasiljass 

(Kapteinis) 

2 A Rafaels Varāns 

3 A Pepe 

4 A Serhio Ramoss 

5 A Fabiu Kointrau 

6 P Sāmi Hedīra 

7 U Krištianu Ronaldu 

9 U Karims Benzemā 

11 P Garets Beils 

12 A Marselo 

 

 

 

 

 

 

Barselona sastāvs: 

Nr. Pozīcija Spēlētājs 

1 V Martins Montoja 

2 A Ivans Rakitics 

3 A Šavi 

4 P Pedro Rodrigess 

5 A Andress Injesta 

6 P Lionel Messi 

7 U Neimar 

8 P Dani Alvešs 

9 U Adrianu 

10 U Rafinia 
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3. 4 Pasaulē labākie futbolisti! 

 

Neimar Lionel Messi Ronaldu Ronaldinju 

Dzimis 1992. Gada 5. 

Februārī! (22 gadi) 

Dzimis 1987. Gada  

24. Jūnijs (27 gadi) 

Dzimis 1985. Gada 5. 

Februārī! (29 gadi) 

Dzimis 1980. Gada 

21. Marts! (34 gadi) 

Valsts: Brazīlija Valsts: Argentīna Valsts: Portugāle Valsts: Brazīlija 

Pašreizējā komanda: 

Barselona! 

Pašreziējā komanda: 

Barselona! 

Pašreizējā komanda: 

Real madrid 

Pašreizējā komanda: 

Flamengo 

Uzbrucējs Uzbrucējs Uzbrucējs Pussargs 
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5. Kas ir FIFA! 

Dibināta – 1930. Gadā! 

Pirmais oficiālais starptautiskais futbola mačs tika aizvadīts 1872. Gada 30. Novembrī, kad 

Skotijas pilsētā patrikā savstarpēju spēli aivadija Anglijas un Skotijas izlases. Spēle beidzās 

neizšķirti 0 – 0. Nākamajā gadā, tika dibināta otrā – Skotijas futbola asociācija – līd tam 

Anglija futbola asociācijas bija vienīļgā futboli koordinējošā organizācija pasaulē, lai arī 

futbolu pēc vienotiem likumiem tajā laikā spēlēja tikai Apvienotās Karalistes teritorijā. 

Nepieciešamība pēc centralizētas futboli regulējošās organizācijas radās 20. Gadsimta 

sākumā, kad popularitāti  ieguva pirmie starptautiskie futbola mači. FIFA tika dibināta 1904. 

Gada 21. Maijā Parīzē – dibināšanas brīdī tajā iestājās 

Francijas,Beļģijas,Dānijas,Nīderlandes,Spānijas, Zviedrijas un Šveices futbola asociācijas, 

visas četras Lielbritānijas futbola asociācijas ar Anglijas futbola asociācijas prezidentu 

Lordu Kinneirdu priekšgalā noraidīja vajadzību pēc centralizētas organizācijas un FIFA 

sastāvā neizstājās līdz 1950. Gadam. Pirmais FIFA kongreess notika 1904. Gada 23. Maijā 

un tajā par pirmo FIFA prezidentu ievēlēja franču laikraksta Le Matin žurnālistu Roberu 

Gerenu. 
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Secinājumi un priekšlikumi 

Es secināju ka futbols nav tikai parasta spēle, bet brīvā laika pavadīšanas veids, un ka pasaulē daudz 

cilvēku spēlē šo spēli un tas notiek jau ļoti ilgi! Es ieteiktu šo spēli spēlēt visiem kam brīvajā laika 

nav ko darīt, jo tas ir ļoti labs brīvā laika pavadīšanas veids! 
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