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Mērķi

Popularizēt bērnu un jauniešu futbolu.
Radīt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties sportā , kā alternatīvu
neveselīgajiem dzīvesveidiem pilsētas vidē, atturot bērnus no kaitīgiem
ieradumiem.
 Rast iespēju izvēlēties veselīgu dzīvesveidu un domāšanu, izceļot disciplīnas un
patstāvības nozīmi ikdienā.
Sacensību laiks un vieta.
Turnīrs notiks
12.05.2019 94.vsk. Ozolciema 26, Rīga, LV-1058
09.06.2019 Lietuviešu vsk.Prūšu iela 42A, Rīga, LV-1057
14.07.2019 94.vsk. Ozolciema 26, Rīga, LV-1058
19.08.2019 Lietuviešu vsk.Prūšu iela 42A, Rīga, LV-1057
Dalībnieki un vecumu grupas
Turnīrs notiks trīs vecuma grupās:
A grupa U – 16 2003. dz.g. un jaunākie
B grupa U – 14 2005. dz.g. un jaunākie
C grupa U – 12 2007. dz.g. un jaunākie
Komandas pieteikumā ne vairāk kā 9 spēlētāji + 1 pārstāvis.
Komandu dalībnieki dzīvo vienā mājā, kaimiņu mājās uz vienas ielas, vienā
Rīgas rajonā. Pavada brīvo laiku neorganizēti spēlējot futbolu, un iesaistīti projekta,
piedalīšanās kura, neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību
Sacensību norises kārtība.
Sacensības notiek pēc pielāgotiem futbola spēles noteikumiem ar šādām izmaiņām:
 Situācijā, kad bumba no pretinieka spēlētāja šķērsojusi gala līniju, vārtsargs to
ievada spēlē ar roku. Bumba skaitās ievadīta spēlē, ja tā ir atstājusi soda
laukumu.
 Bumbai šķērsojot sānu līniju, pretējās komandas spēlētājs to ievada spēlē ar
kāju no līnijas šķērsošanas vietas.
 Standartsituāciju izpildes laikā pretinieka komandas spēlētāji bumbai nedrīkst
atrasties tuvāk par 5 metriem, pie sākuma sitiena – 3 metriem.
 Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu, tiek noraidīts līdz spēles
beigām. Noraidītajam spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā spēle.
 Ja vārtsargs gūst vārtus ar roku pretinieku vārtos, tie netiek ieskaitīti.
 Gūti vārti pēc spēles atsākšanas no laukuma centra netiek ieskaitīti.
 Par pārkāpumu soda laukumā tiek nozīmēts 6m tiešais brīvsitiens.
 Visās citās situācijās tiesneši vadās pēc futbola noteikumiem.
 Maiņu skaits – neierobežots.
Spēles ilgums ir 1x10 min. Komandas spēlē ar 4.izmēra futbola bumbām.

Spēļu noteikumi
Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā gadā dzimušajiem un jaunākiem
futbolistiem. Ja nepieciešams, jebkurš futbolists var spēlēt maksimums divās vecuma
grupās.
Uzvarētāja noteikšana: par uzvaru – 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, par
zaudējumu – 0 punktu.
Gadījumā, kad divām vai vairāk komandām ir vienāds iegūto punktu
daudzums, vieta tiek noteikta sekojoši:
•
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem (iegūto punktu skaits, gūto un
zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits),
•
pēc lielākā uzvaru skaita visās spēlēs,
•
pēc labākas gūto un zaudēto vārtu attiecības visās spēlēs,
•
pēc lielāko gūto vārtu skaita visās spēlēs,
Par neierašanos uz spēli tiek piešķirts zaudējums 0:5.
Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudējums, citi papildus rādītāji
netiek izskatīti un tā automātiski ieņem pēdējo vietu starp komandām ar vienādu
punktu skaitu.
Spēles apkalpos Latvijas Futbola federācijas licencēti tiesneši.
Komandu pieteikšana
Komandu pieteikumi elektroniski jāiesūta 1 dienu iepriekš līdz katras spēļu
dienas uz e-pastu: skamber@inbox.lv vai ar izziņu ( +371 20210248) : vecuma
grupa, komandas nosaukums, dalībnieku saraksts ar dzimšanas datiem
Apbalvošana
Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu, bet visu godalgoto vietu ieguvēji
– ar medaļām;
Kontakti
Aleksandrs Štekeļs, +371 20210248, skamber@inbox.lv

