APSTIPRINU:
Rēzeknes BJSS direktors
Ž.Ārmanis

NOLIKUMS

RĒZEKNE OPEN 2019
MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Popularizēt veselīgu, sportisku dzīvesveidu Rēzeknes pilsētas un Latvijas jaunatnes
vidū.
2. Veicināt bērnu un jauniešu futbola attīstību pilsētā.
3. Pilnveidot bērnu un jaunatnes vispusīgu attīstību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē un vada Rēzeknes bērnu- jaunatnes sporta skola (BJSS), sadarbībā ar
Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldi. Sacensību galvenais tiesnesis Rihards Rižovs.

VIETA UN LAIKS
Sacensību norises vieta : Rēzeknes 2.vidusskolas sporta laukums, Pulkveža Brieža iela
29/31, Rēzekne un SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” (OCR) mākslīgā seguma laukums
Stacijas ielā 30b, Rēzeknē
Vecuma grupa

Norises laiks

Norises vieta

U-8
U-9
U-10
U-11

03.-05.05.2019.
10.-11.05.2019.
03.-05.05.2019.
10.-11.05.2019.

Rēzeknes 2.vidusskolas laukums
Rēzeknes 2.vidusskolas laukums
OCR mākslīgā seguma laukums
OCR mākslīgā seguma laukums

SACENSĪBU DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās sporta skolu un profesionālo sporta klubu zēnu komandas no
Latvijas,Lietuvas,Krievijas,Igaunijas četrās vecuma grupās. Sacensības notiek pēc FIFA
futbola noteikumiem.
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(2011.gads un jaunāki)
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(2008.g.dz. un jaunāki)
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SACENSĪBU NORISE UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Sacensību kārtība tiks noteikta īsi pirms izlozes, atkarībā no pieteikto komandu skaita.
Ja komandu skaits mazāks par 6, sacensības tiks organizētas pēc apļa sistēmas. Ja komandu
skaits pārsniegs 6, tās izlozes kārtībā sadalīs apakšgrupās.
U-10 un U-11 vecuma grupās:
Komandas apakšgrupas pirmās un otrās vietas ieguvēji tālāk spēlē pēc sistēmas A1-B2; B1A2 par iekļūšanu finālā, pusfināla spēļu zaudētāji savā starpā cīnās par 3.vietu. Katras
apakšgrupas 3.-4.vietas ieguvēji savā starpā spēlē par 5.-8.vietu (atkarībā no pieteikto
komandu skaita).
Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;
Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc
savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu
attiecība turnīrā, pēc tam visvairāk gūto vārtu skaits. Ja arī šajā situācijā netiek noteikts
uzvarētājs, tad tiek vērtēts dzelteno un sarkano kartīšu skaits. Pie līdzīgiem rādītājiem tiek
sisti soda sitieni (soda sitienu attālums atkarīgs no vecuma grupas) pēc FIFA noteikumiem.
U-8 un U-9 vecuma grupās:
sacensības notiek bez turnīra tabulas, labākās komandas un spēlētāji netiek izcelti.

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
Turnīru laikā dežurēs sertificēts medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.

APBALVOŠANA
U-10 un U-11 komandas,kas turnīra izcīnīs 1-3 vietas, tiks apbalvotas ar kausiem un
medaļām,kā arī tiks apbalvoti labākie turnīru spēlētāji.
U-8 un U-9 komandas visi spēlētāji un treneri tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām.
Kā vairākas piemiņas balvas no Rēzeknes pilsētas un turnīra atbalstītājiem,visiem turnīra
dalībniekiem

FINANSĒŠANA
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību turnīrā sedz komandējošā organizācija.
- Dalības maksa par turnīru vienai U-10 un U-11 komandai - 50 EUR;
- Dalības maksa 2010. un 2011. gadā dzimušo grupās sastāda - 35 EUR;
- Rēzeknes BJSS sedz sacensību tiesāšanas izdevumus, apmaksā kultūras
un izklaides pasākumus komandām.

PIETEIKUMI
Komandas dalības pieteikšana līdz 2018.gada 15.aprīlim spēlētāju vārdisko pieteikumu
jāiesniedz pirms sacensību sākuma.
Kontaktpersonas: Rihards Rižovs T.28303909
Romāns Ščavinskis T.29454682
Mona Pavloviča T.29792175

Šis nolikums ir oficiālais uzaicinājums uz turnīru!
Komandu skaits ir ierobežots.

Rēzeknes 2.vidusskolas laukums

SIA”Olimpiskais centrs Rēzekne”
mākslīgā seguma futbola laukums

DZĪVOŠANA UN ĒDINĀŠANA
Tiek piedāvāti vairāki dzīvošanas un ēdināšanas varianti :
1.variants: Dzīvošana ARPC “ZEIMUĻS” ar gultas vietām un 2 ēdienreizes- 30 EUR/cilv.

2.variants Dzīvošana viesnīcā „RESTART” ***, (blakus OCR laukumam), un 2 ēdienreizes
– 40 EUR/cilv.

3.variants: Dzīvošana viesnīcā „Latgale” ar gultas vietām un 2 ēdienreizes- 30 EUR/cilv.

4.variants: Dzīvošana Adamovas skolas dienesta viesnīcā ar gultas vietām un 3
ēdienreizes- 12 EUR/cilv. (7 km attālumā no Rēzeknes)

