FUTBOLA TURNĪRS
TUKUMA „ZIEMAS KAUSS”

NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Popularizēt futbolu bērnu un jauniešu vidū.
Jauno futbolistu meistarības pilnveidošana.
Pieredzes apmaiņa starp futbola klubiem.
Jauno futbolistu pārbaude un sagatavošanās jaunajai futbola sezonai.
Futbola popularizēšana Tukuma novadā.

2. Organizētājs:
Turnīru organizē FK Tukums 2000, sadarbībā ar Tukuma Sporta skolu un Tukuma novada domi.

3. Turnīra norises vieta, laiks un dalībnieki:
3.1.
3.2.
3.3.

Tukums, Revolūcijas iela 4, Tukuma pilsētas mākslīgā seguma futbola laukums- „Pauzera
pļavas”.
Turnīra sākums plkst. 10:00.
Komandas tiks nodrošinātas ar apsildāmām ģērbtuvēm, dušām un sanitārtehniskām telpām.

datums

vecuma grupa

spēlētāju
skaits

spēles
laiks

bumbas
izmērs

spēlētāju maiņas
skaits

02.03.2019.

U-15 (2004)

11 x 11

2 x 25 min

nr. 5

neierobežots

03.03.2019.

U-18 (2001/2002)

11 x 11

2 x 25 min

nr. 5

neierobežots

09.03.2019.

U-16 (2003)

11 x 11

2 x 25 min

nr. 5

neierobežots

10.03.2019.

U-14 (2005)

11 x 11

2 x 25 min

nr. 4

neierobežots

17.03.2019.

U-13 (2006)

11 x 11

2 x 20 min

nr. 4

neierobežotas

4. Dalībnieki:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Komandu dalība turnīrā TIKAI pēc uzaicinājuma.
Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā (3. punktā minētie) dzimušiem un jaunākiem
sportistiem.
Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem.
Spēlētājiem jābūt kājsargiem.
Spēlētājiem jābūt futbola apaviem.
Katram spēlētājam ir jābūt Latvijas Futbola federācijas izdotai licencei vai pasei.
Spēlētāju skaits vienā komandā 18 + 2 treneri.

5. Turnīra reglaments:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem.
Pieteikumā drīkst pieteikt maksimums 18 spēlētājus un 2 trenerus.
Maiņu skaits neierobežots, atļauta maiņa atpakaļ.
Spēles laiks U-18, U-16, U-15un U-14 2 x 25 min (puslaika pārtraukums 5 min, sagatavošanās
spēlei 5 min). U-13 2 x 20 min (puslaika pārtraukums 5 min, sagatavošanās spēlei 5 min).
Katrai komandai garantētas trīs spēles.
Katru spēli tiesā 3 tiesnešu brigāde.
Turnīra dalībnieki tiks nodrošināti ar siltām pusdienām (saskaņā ar pieteikumu).
Laika apstākļu dēļ turnīrs var tikt atcelts, iemaksātā dalības maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

6. Dalības maksa:
125 euro no katras komandas.

7. Pieteikumi:
Komandu skaits turnīrā ir ierobežots ( 6 komandas ).
Komandām sava dalība turnīrā ir jāapstiprina līdz 01.02.2019. rakstiski info@fktukums2000.lv
vai telefoniski +371 26222273 Kristaps Dišlers.

Nolikums ir uzskatāms par oficiālu uzaicinājumu uz turnīru.

