APSTIPRINU:
FK „Saules puikas”
prezidents
A.Boroduļins

NOLIKUMS
XIV Starptautiskajam jauniešu futbola turnīram “Latgales kauss –
2019”
1.
Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt futbolu bērnu un jauniešu vidū.
2. Pilnveidot jauno futbolistu meistarības izaugsmi.
3. Noskaidrot spēcīgākās komandas.
2.
Organizētājs
Turnīru organizē Maltas FK „Saules puikas”. Galvenais tiesnesis Ēriks Seleckis.
3.
Laiks un vieta
Turnīrs notiek 2019.gada 4.jūlija - 6.jūlijā Maltas Daudzfunkcionālajā zalē, Skolas ielā
5,Maltā, Latvijā.
4.
Dalībnieki
Turnīrs tiek organizēts trīs vecuma grupās: U-14 (2005.g.dz.), U-12 (2007.g.dz.) un
U-11(2008.g.dz.), ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas komandu
piedalīšanos. Komandas sastāvs: U-14 - 18 spēlētāji un 2 pārstāvji; U-12 un U-11- 12
spēlētāji un 2 pārstāvji.
5.
Sacensību reglaments
Turnīra spēles notiek pēc futbola noteikumiem U-14 grupā (11x11, 2x25min., ar
„aizmugures” stāvokli), U-12 (8x8, 2x20min., ½ laukuma) un U-11 (8x8, 2x18min.) attiecīgo
izmēru futbola laukumos. Uzvara – 3 punkti, neizšķirts – 1 punkts, zaudējums – 0 punkti.
Sacensības notiek divos etapos: 1) priekšsacīkstes, 2) fināls. Atkarībā no pieteikto
komandu skaita spēles notiek apakšgrupās vai pēc riņķa sistēmas. Priekšsacīkstēs uzvar
komanda, kas ieguvusi lielāko punktu summu. Ja divām vai vairākām komandām šie rādītāji
ir vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kura 1) uzvarējusi savstarpējā spēlē, 2) labāka
iesisto-zaudēto vārtu attiecība visās turnīra spēlēs, 3) vairāk gūtu vārtu.
Otrajam etapam kvalificējas 4 labākās komandas (pēc riņķa sistēmas), kas veido
pusfināla pārus 1.-4.; 2.-3. vai divas labākās komandas no katras apakšgrupas, kas veido
pusfināla pārus A1-B2; A2-B1. Ja finālspēlēs tiek fiksēts neizšķirts rezultāts, tiek nozīmēti
11m un 6m soda sitieni (katra komanda 5). Atkārtotu soda sitienu spēlētājs var izpildīt sākot
ar 7; 14 un tt. Tiek izspēlētas spēles par visām vietām.
6.
Apbalvošana
Komandas, kuras ieņem 1.-3.vietu, tiek apbalvotas ar kausiem, spēlētāji - ar medaļām.
Turnīra labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar speciālbalvām.
7.
Finansēšana
Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos turnīrā, sedz komandējošā
organizācija. Dalības maksa no komandas EUR 100 (11x11); EUR 70 (8x8).
Individuāli:
 ēdināšana (6 reizes) un nakšņošana (2 naktis skolas klasēs ar saviem gultas piederumiem
un matračiem) – EUR 25 no cilvēka,
 ēdināšana (6 reizes) un nakšņošana (2 naktis viesnīcā – kopmītnē) – EUR 35 no cilvēka.
8.
Pieteikumi
Komandu pieteikšanos apstiprināt līdz 2019.gada 10.jūnijam pa mob. tālruni
26579975–Aleksandrs Boroduļins vai 26231688 – Ēriks Seleckis, e-pasts:
eriks.seleckis@inbox.lv vai tjemaa@inbox.lv.
Nolikums ir uzskatāms par oficiālu izsaukumu uz sacensībām.

