Jura Docenko Futbola Skola “ALBERTS”

JDFS Alberts aicina piedalīties
Jura Docenko piemiņai veltītajā
futbola turnīrā!
Turnīra nolikums
1. Turnīra mērķi un uzdevumi
 godināt JDFS Alberts trenera Jura Docenko piemiņu,
 sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi,
 veicināt sadarbību starp futbola klubiem.
2. Sacensību organizators
Turnīru organizē biedrība Jura Docenko futbola skola “Alberts”.
3. Turnīra laiks un norises vieta
 2019. gada 5.-6. janvāris,
 “Elektrum” Olimpiskais centrs, Rīga, Grostonas ielā 6b (halle ar mākslīgā seguma futbola
laukumu).
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3. Turnīra reglaments









Spēles norisinās uz 2 laukumiem,
Komandā ne vairāk kā 14 spēlētāji,
Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem,
Bumbas izmērs-4 izmēra bumba,
Spēlētāju maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotas maiņas,
Spēlētājs drīkst spēlēt tikai sava vecuma grupā vai vienu gadu vecākā grupā,
Spēles tiesā LFF licencēti tiesneši,
Ja turnīra noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietu
noteikšanai tiek ņemti vērā šādi rādītāji:

Jura Docenko Futbola Skola “ALBERTS”
1) savstarpējo spēļu rezultāti (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti),
2) iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
3) gūto vārtu skaits visās spēlēs,
4) komandas, kurām ir vienādi visi augstāk minētie rādītāji, pilda
pēcspēles soda sitienu sēriju (katrai komandai 3 sitieni, pēc tam pa
vienam).
4. Medicīniskā palīdzība
Organizatori nodrošina medicīniskā personāla klātbūtni un palīdzību turnīra laikā.
5. Apbalvošana
 Turnīra pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji saņem U-10, U-11 un U12 vecuma
grupās kausu un medaļas,
 Turnīra labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām,
 Visas komandas saņem balvu no konditorejas “Sala”.

6. Reģistrācija
Komandu reģistrācija līdz 2018. gada 10. decembrim.
Pieteikšanās elektroniski, rakstot uz e-pastu info@jdfs.lv vai telefoniski +371-22334045.
Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar naktsmītnēm (dzīvošanu, ēšanu) vērsties pie turnīra
organizatora un , ja nepieciešamas naktsmītnes, paziņot līdz 2018. gada 30. novembrim.
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