Apstiprinu:
FB Gulbene 2005 valdes loceklis
A.Martusevičs

Borisa Jamkovija 10. starptautiskā piemiņas
kausu izcīņa futbolā zēniem un meitenēm
N O L I K U M S.
Popularizēt futbolu bērnu un jauniešu vidū.
Pilnveidot jauno futbolistu meistarību.
Noskaidrot labākās zēnu un meiteņu futbola komandas.
Turnīru organizē biedrība FB Gulbene 2005 sadarbībā ar Latvijas Futbola
federāciju, Gulbenes novada pašvaldību, biedrību „GFA” un Gulbenes Sporta
centru.
5. Spēles notiek Gulbenes stadionā, O. Kalpaka ielā 1a 2019.gada 13.jūlijā. Zēni
U - 8 grupa un meitenes G-10 grupa no 10.00 līdz 13.30, zēni U - 10 grupa un
meitenes G – 14 grupa no 13.45 līdz 17.30.
6. Uzaicinātas 24 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 2009.g.dz. zēni
(U-10 grupa), 2011.g.dz.zēni (U-8 grupa), kā arī 2005.g.dz. meitenes (G-14
grupa) un 2009.g.dz.meitenes (G-10 grupa)
7. Pieteikumā var minēt ne vairāk kā 14 spēlētājus(-jas) un 1 treneri. Pieteikums
jāiesniedz rakstiski pirms turnīra, pieteikuma paraugi tiks izsniegti. Personu
apliecinošs dokuments (licence, ID karte, pase) obligāts.
8. Spēles notiek pēc mazā futbola vienkāršotiem noteikumiem, saskaņā ar LFF
nosacījumiem Laukums U-10 grupā zēniem un G-14 grupā meitenēm
55x35m, bumba nr. 4, vārtu izmērs 2x5 m, laukumā 7(6+1) spēlētāji,
laukums U-8 grupā zēniem un G-10 grupā meitenēm 45x 25m, bumba nr.
3, vārtu izmērs 2x3m, laukumā 6(5+1). U-8 grupā zēniem un G – 10 grupā
meitenēm rezultāti oficiāli netiek fiksēti!
9. Turnīrā spēles laiks U-10 grupā zēniem un G-14 grupā meitenēm 1x15 min., U8 grupā zēniem un G-10 grupā meitenēm 1x12 min. Komandai paredzētas
četras-piecas spēles. Precīzs spēļu kalendārs būs zināms nedēļu pirms turnīra
sākuma.
10. Visas komandas saņems kausus un diplomus, bet 1.-3.vietas futbolisti(-es)
medaļas. U-8 grupas zēni un G-10 grupas meitenes medaļas saņem visi! Turnīra
labākajiem spēlētājiem visās komandās tiek pasniegtas balvas (1.v.= 3; 2.un
3.v.= pa 2; pārējās vietas pa 1). Komandām, treneriem, futbolistiem un
tiesnešiem paredzētas pārsteiguma veltes.
11. Dalības maksa vienai komandai 35 eiro. Maksājot ar pārskaitījumu, tiek
izrakstīts rēķins, maksājot skaidrā naudā tiek izsniegta stingrās uzskaites kvīts.
12. Izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos turnīrā uz komandējošās organizācijas
rēķina.
13. Iepriekšējos
pieteikumus
par
piedalīšanos
sūtīt
uz
e-pastu:
fbgulbene2005@inbox.lv līdz 30.jūnijam vai ar SMS uz telefonu 29715606.
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