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Ievads 

Es izvēlējos šo tēmu jo es pats aizraujos ar futbolu, un gribu citiem pastāstīt kas tieši 

ir futbols. Lai labi iemācītos spēlēt futbolu nav obligāti jājiet treniņos, jo pašmācībā 

arī var iemācīties labi spēlēt. Pasaulē ir daudzi labi futbola spēlētāji piemēram kā 

Krištians Ronaldo, Karloss Tevezs utt. Lai gūtu sasniegumus futbolā ir jābūt fiziskajai 

sagatavei, motivācijai, un gribasspēkam. Daudz kas arī atkarīgs no trenera, jo viņi ir 

dažādi. Viens māk labi iemācīt spēlēt, cits ne tik labi, un cits vispār nemāk tikai 

klaigā.  
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Kas ir futbols? 

Futbols ir komandu sporta veids, kurā piedalās divas komandas, katrā uz laukuma pa 

7 spēlētājiem, izmantojot futbolbumbu. Futbols ir vispopulārākais futbola 

veids pasaulē, kā arī nereti tiek saukts par vispopulārāko sporta veidu.  

Futbols ir spēle, kuru spēlē uz taisnstūrveida zālāja vai mākslīgā 

zāliena laukuma ar vārtiem katrā laukuma galā. Spēles mērķis ir gūt pēc iespējas 

vairāk vārtus, raidot bumbu pretinieku komandas vārtos. Vārtsargs ir vienīgais 

spēlētājs, kuram spēles laikā ir atļauts piekarties bumbai ar rokām, lai mestu bumbu 

uz priekšu. Pārējiem laukuma spēlētājiem ar rokām ir atļauts bumbai pieskarties tikai 

izmetot to no sānu auta vai pēc tam, kad tiesnesis ir konstatējis pārkāpumu un ir licis 

spēlētājiem novietot bumbu soda sitiena izpildīšanai. Pārējā spēles laikā laukuma 

spēlētāji bumbas kontrolei izmanto kājas, precīzāk, pēdas, kā arī drīkst izmantot 

savu ķermeni vai spēlēt ar galvu. Futbola spēli uzvar tā komanda, kura līdz spēles 

beigām ir guvusi visvairāk vārtu. Ja rezultāts spēles beigās ir vienāds, tad tiek 

paziņots neizšķirts vai seko pagarinājums un/vai 11 metru soda sitienu sērija, kas ir 

atkarīgs no turnīra nolikuma. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Komandu_sports
http://lv.wikipedia.org/wiki/Futbolbumba
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Futbola_veidi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Futbola_veidi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Z%C4%81l%C4%81js
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ksl%C4%ABgais_z%C4%81liens
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ksl%C4%ABgais_z%C4%81liens
http://lv.wikipedia.org/wiki/Futbola_laukums
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%81rti_(sports)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Futbola_bumba
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rtsargs_(futbols)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Roka
http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81ja
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93da
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6ermenis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Galva
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Neiz%C5%A1%C4%B7irta_sp%C4%93le&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagarin%C4%81jums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/11_metru_soda_sitiens
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Spēles noteikumi: 

Futbola spēli formulē 8 noteikumi. 

1. Spēles laukums - Laukuma līniju platums nedrīkst pārsniegt 12 centimetrus, 

laukama platumam jābūt robežās no 45 - 90 metriem, garumam - 90 - 120 metriem. 

2. Bumba - Katrā futbola veidā lieto citu bumbu. 

3. Spēlētāju skaits – Katrā komandā ir 7 spēlētāji. 

4. Spēlētāja ekipējums - Galvenais ekipējums ir krekls, šorti, zeķes, apavi. 

5. Tiesnesis – Pieskata vai netiek veikti pārkāpumi. 

6. Tiesneša asistenti – Palīdz pieskatīt pārkāpumus. 

7. Spēles ilgums - Standarta pieaugušo futbola spēle sastāv no diviem periodiem, 

kas katrs ir 45 minūtes. 

8. Kļūdas un pārkāpumi - Noteikumu pārkāpums notiek tad, kad spēlētājs izdara 

pārkāpumu, kas minēts spēles likumos, kamēr bumba ir spēlē. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Futbola_laukums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Futbola_bumba
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Futbola_ekip%C4%93jums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiesnesis_(futbols)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tiesne%C5%A1a_asistents
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Noteikumu_p%C4%81rk%C4%81pums_(futbols)&action=edit&redlink=1
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Tiesāšanas veids: 

Tiesnesis var sodīt spēlētāju vai maiņas spēlētāju pārkāpumu ar brīdinājumu (dzeltenā 

kartīte) vai noraidījumu no laukuma (sarkanā kartīte). Otra dzeltenā kartīte tajā pašā 

spēlē noved pie sarkanās kartes, un tāpēc pie noraidījuma no laukuma. Spēlētājs, kam 

piešķirta dzeltenā kartīte ir ticis "ierakstīts", tiesnesis ieraksta spēlētāja vārdu viņa 

oficiālajā piezīmju grāmatiņā.Ja spēlētājs ir ticis noraidīts no laukuma, neviens no 

maiņas spēlētājiem nedrīkst doties uz laukuma viņa vietā.  

 

 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%81rk%C4%81pums_(futbols)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Soda_kart%C4%ABte&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Soda_kart%C4%ABte&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Soda_kart%C4%ABte&action=edit&redlink=1
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Starptautiskie turnīri: 

Lielākais futbola turnīrs pasaulē ir Pasaules Kauss, kuru organizē FIFA. Šis turnīrs 

norisinās ik pēc četriem gadiem. Vairāk nekā 190 valstu izlases sacenšas reģionālajos 

kvalifikācijas turnīros par vietu finālturnīrā. Finālturnīrā, kas norisinās ik pēc četriem 

gadiem, piedalās 32 valstu izlases, kuras sacenšas četras nedēļas. Pēc Pasaules kausa 

vissvarīgākie futbola turnīri ir kontinentālie čempionāti, kurus rīko katra kontinenta 

konfederācija un sacenšas starp valstu izlasēm. Tie ir Eiropas 

čempionāts (UEFA), Copa America (CONMEBOL), Āfrikas Nāciju 

kauss (CAF), Āzijas kauss, CONCACAF Zelta kauss (CONCACAF) un Okeānijas 

Nāciju kauss (OFC). Visprestižākās sacensības futbolā ir attiecīgi kontinentālie 

čempionāti, kuros parasti savā starpā sacenšas valstu čempioni, piemēram, UEFA 

Čempionu līga Eiropā un Dienvidamerikas Libetadoresa kauss. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/FIFA_Pasaules_Kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropas_%C4%8Dempion%C4%81ts_futbol%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropas_%C4%8Dempion%C4%81ts_futbol%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/Copa_America
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80frikas_N%C4%81ciju_kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80frikas_N%C4%81ciju_kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80zijas_Kauss_futbol%C4%81
http://lv.wikipedia.org/wiki/CONCACAF_Zelta_kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Oke%C4%81nijas_N%C4%81ciju_kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Oke%C4%81nijas_N%C4%81ciju_kauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/UEFA_%C4%8Cempionu_l%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/UEFA_%C4%8Cempionu_l%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienvidamerikas_Libetadoresa_kauss&action=edit&redlink=1
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Vietējie turnīri: 

 Komandas ir izvietotas tabulās, sarindojot tās pēc uzkrātajiem punktiem. Visbiežāk 

katra komanda spēlē ar visām citām tās līgas komandām mājās un izbraukumā 

pēcapļa sistēmas. Sezonas beigās komanda, kas atrodas tabulas augšpusē tiek paziņota 

par čempionu. Dažas komandas, kas atrodas tabulas augšpusē var tikt pārcelta uz 

augstāku divīziju un vēl dažas komandas, kas sezonas beigās atrodas tabulas apakšā 

tiek pārceltas uz zemāku divīziju. Komandām, kas finišē valsts līgas tabulas augšgalā 

var būt tiesības arī spēlēt starptautiskajos klubu turnīros nākamajā sezonā. 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabula_(inform%C4%81cija)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ap%C4%BCa_sist%C4%93ma&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%81rcel%C5%A1ana&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%81rcel%C5%A1ana&action=edit&redlink=1
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Futbols Latvijā: 

Futbols bija populārākais sporta veids Latvijā pirmās republikas laikā - no 1918. līdz 

1940. gadam.1920. gadā tika nodibināta Latvijas Futbola federācija. 1924. gadā 

Latvijas futbola izlase piedalījās Olimpiskajās spēlēs Parīzē, vienīgajā spēlē ar 0:7 

piekāpjoties Francijas izlasei.Trīsdesmitajos gados Latvijas izlase kļuva arvien 

spēcīgāka, vislielākos panākumus gūstot 1936.-1938. gadā austriešu trenera Rūdolfa 

Štancela vadībā. 1937. gadā Latvijas izlase bija tuvu tam, lai iekļūtu 1938. gada 

Pasaules čempionāta finālturnīrā. Labākie Latvijas izlases futbolisti šajā periodā 

bija Jānis Lidmanis, Ēriks Raisters, Jānis Rozītis, Fricis Kaņeps, Iļja Vestermans un 

tobrīd vēl ļoti jaunais Aleksandrs Vanags, kurš nepaspēja pilnībā realizēt savu 

potenciālu izlasē. Taču viennozīmīgi izcilākais pirmskara Latvijas futbolists bija Ēriks 

Pētersons, kurš 63 izlasē aizvadītajās spēlēs guva 21 vārtus. Šo rekordu 

pārspēja Māris Verpakovskis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Futbola_feder%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Olimpisk%C4%81s_sp%C4%93les
http://lv.wikipedia.org/wiki/Francijas_futbola_izlase
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%ABdolfs_%C5%A0tancels&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%ABdolfs_%C5%A0tancels&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/FIFA_Pasaules_kauss_1938
http://lv.wikipedia.org/wiki/FIFA_Pasaules_kauss_1938
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Lidmanis
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92riks_Raisters
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Roz%C4%ABtis
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fricis_Ka%C5%86eps&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/I%C4%BCja_Vestermans
http://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_Vanags_(sportists)
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92riks_P%C4%93tersons
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92riks_P%C4%93tersons
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ris_Verpakovskis
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Paldies par uzmanību!!! 


