Festivāls: “TALANTU SPĒLES” nolikums
MĒRĶIS
• Futbola svētku radīšana pirmsskolas vecuma bērniem un futbola iemīlēšana.
• Futbola spēles mācīšanās – spēlējot to.
• Futbolista personības un individualitātes respektēšana un savu talantu atklāšana.
Filozofija – uzskatam, ka vajadzīgo dzīvei bērni iemācās netiešā, dabiskā veidā, kad rodas tāda vajadzība un ir atbilstoša vide.
Personība – individualitātes ārējā izpausme, indivīda pasaules uztvere un mijiedarbība ar to.
Individualitāte – dabiskās attīstības rezultāts, katra indivīda unikālo īpašību kopums, kas pieder tikai viņam.

UZDEVUMI
• Pārzināt futbola vienkāršākos noteikumus.
• Pielietot iemaņas ar bumbu spēļu situācijās.
• Attīstīt spēles inteliģenci.
• Veidot izpratni par spēlētāju pozīcijām (vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs).
• Veidot prasmi spēlēt bez trenera norādījumiem.
• Veidot labvēlīgu komandas mikroklimatu.
• Izvērtēt bērnu meistarību.
• Veidot pašmotivāciju.
TURNĪRA ORGANIZATORS
• Festivālu organizē biedrība „VALTERA TALANTU SKOLA”.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
• Spēļu vieta:
„Elektrum Olimpiskais centrs”, sintētiskais laukums (Grostonas iela 6b, Rīga).
• Spēļu laiks:
2018. gada 3.novembris, no 10:00 līdz 12:30. Ierašanās no 9:30.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI
• Bērni vecumā ap 6/7 gadiem (2011./2012.dz.g.). Treneris, pēc saviem ieskatiem, spēlētājus iedala
komandās:
o spēlētāji ar pieredzi, kuri ir trenējušies ilgāku laiku.
o spēlētāji ar nelielu pieredzīti.
o spēlētāji, kuri nesen uzsākuši futbolista gaitas.
• Katrā komandā ir no 5 līdz 6 spēlētājiem un 1 treneris vai trenera palīgs sporta tērpā.
IZSPĒLES SISTĒMA
• Katras spēles uzvarētājs spēlē ar citas spēles uzvarētāju, bet zaudētāji – ar citas spēles zaudētāju.
• Katrai komandai ir 4 spēles
SACENSĪBU TEHNISKIE DATI
• Laukums:
Mākslīgais zālājs, 26 x 14 metri.
• Vārti:
2,5 x 1,5 m, piepūšami.
• Bumba:
3. izmēra futbola bumba. Bumbas spiediens 0,3 bar.
• Spēles laiks:
7 minūtes.
• Spēlētāji:
3 laukuma spēlētāji + vārtsargs, un 1 līdz 2 spēlētāji uz maiņu.

APBALVOŠANA
• Turnīrā komandas spēlē bez turnīra tabulas un vietu ranžējuma.
• Turnīra beigās tiek apbalvotas visas komandas kopā un visi spēlētāji par personīgo sniegumu turnīrā!
• Organizators balvas pasniedz komandas trenerim.
o Komandas treneris pasniedz organizatoru balvas spēlētājiem, katram akcentējot viņa labāko
sniegumu šajās sacensībās.
o Katram trenerim tiek izsniegta futbolistu sasniegumu tabula, kurā treneris vai viņa palīgs atzīmē
spēlētāju sniegumu, kuru pēc tam pārrunā ar spēlētājiem un par to apbalvo savus spēlētājus.
MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
• Katrs treneris atbild pats par saviem spēlētājiem un to veselības stāvokli.
• Katram trenerim ir jābūt līdzi pirmās palīdzības aptieciņai.
• Nepieciešamības gadījumā tiks izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzībā zvanot uz 113.
DALĪBAS MAKSA
• Vienas komandas dalības maksa ir 35 eiro. (Komandā 5 - 6 spēlētāji un treneris vai palīgs).
PIETEIKŠANĀS
•
•

•
•
•

Komandu pieteikums jānosūta uz e-pastu: info@talantu-skola.lv
Komandu pieteikumā jābūt:
o Komandas nosaukums.
o Spēlētāju skaits.
o Spēlētāju nosacītais līmenis.
o Trenera vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts.
Samaksāt pilnu vai 50% no dalības maksas uz Organizatoru kontu 5 dienas pirms turnīra sākuma.
Pieteikums ir jānosūta vismaz 10 dienas pirms turnīra sākuma. Jo ātrāk, jo labāk.
Organizatoru mobilais tālrunis:
+371 25550098, Valters Jekševics
+371 28882393, Arta Neilande

MŪSU REKVIZĪTI
Biedrība “VALTERA TALANTU SKOLA”
Juridiskā adrese: Līvu iela 39, Allaži, Siguldas novads, LV-2154
Reģ.Nr.: 40008160653
A/S “Swedbank”
Konta Nr.: LV85HABA0551029556424
SWIFT: HABALV22

