Jaunatnes futbola turnīrs, kas veltīts Aināra Vahteļa piemiņai
„WINNERS CUP 2019”
„UZVARĒTĀJU KAUSS 2019”
Tukums, Latvija 2019

FK Tukums 2000 rīko starptautisko bērnu un jauniešu turnīru “Uzvarētāju kauss” trešo reizi. Šo
turnīru vēlamies redzēt kā ilgstošu un patstāvīgu bērnu un jauniešu vienu no lielākajiem rudens
turnīriem Latvijā. Šis turnīrs ir domāts jaunajiem futbolistiem, lai viņi varētu samērot savus
spēkus ar citu Latvijas pilsētu vienaudžiem, kā arī gūt vērtīgu pieredzi spēlējot pret futbolistiem
no citām valstīm. Mēs vēlamies dibināt un stiprināt ciešas un draudzīgas attiecības komandu un
to spēlētāju starpā, pasaules populārākajā komandu sporta spēlē – futbolā. Mēs laipni ielūdzam
Jūsu kluba bērnu un jauniešu futbola komandas visās vecuma grupās piedalīties “Uzvarētāju
kauss 2019”, kas notiks no 13.septembra līdz 15.septembrim šajā, 2019.gadā.
Mērķi:
Popularizēt futbolu, un sportisku dzīvesstilu bērnu un jauniešu vidū;
Veicināt jauno futbolistu draudzīgas attiecības starp komandām dažādās valstīs;
Veicināt futbola klubu draudzību, attīstot savstarpējās draudzīgas starpvalstu attiecības, iegūstot
jaunus draugus ārvalstīs;
Sniegt iespēju ikvienam turnīra dalībniekam salīdzināt un parādīt savas prasmes starptautiskā
līmenī;
1. Vieta, laiks, dalībnieki:
1.1.Adrese: Latvia, Tukums,
- Revolucijas iela. 4, mākslīgā seguma futbola laukums - „Pauzera plavas” ( laukums
atjaunots 2018.gadā ),
- Kuldigas iela. 74, Tukuma stadions (dabīgās zāles laukums),
- Lielā iela 18, Tukums, Tukuma 3.pamatskolas stadions ( laukums atjaunots
2018.gadā ).
1.2.Turnīra sākums 13.09.2019, 12:00,
1.3.Komandām tiks dota iespēja izmantot ģērbtuves un dušas telpas .

Datums

Vecums

Spēlētāju skaits

Spēles ilgums

Bumbas izmērs

13.09.- 15.09.

U-11 (dzimuši pēc
1.1.2008)

8 (7 +1)

2x20 min.

Nr.4

13.09.- 15.09.

U-10 (dzimuši pēc
1.1.2009)

8 (7 +1)

2x20 min.

Nr.4

Neierobežots
(drīkst veikt
maiņas atpakaļ)

13.09.- 15.09.

U-9 (dzimuši pēc
1.1.2010)

8 (7 +1)

2x20 min.

Nr.4

Neierobežots
(drīkst veikt
maiņas atpakaļ)

13.09.- 15.09.

U-8 (dzimuši pēc
1.1.2011)

Nr.3

Neierobežots
(drīkst veikt
maiņas atpakaļ)

6 (5 +1)

2x15 min.

Maiņas
Neierobežots
(drīkst veikt
maiņas atpakaļ)

2. Dalībnieki:
2.1.Komandas drīkst piedalīties turnīrā, tikai pēc uzaicinājuma saņemšanas
2.2.Komandu spēlētājiem jābūt vienādās spēļu formās, ar spēles numuru uz spēles krekla
muguras
2.3.Spēlētājiem obligāti jālieto kājsargi
2.4. Spēlētājiem obligāti jālieto laukumam atbilstoši futbola apavi
2.5.Katram spēlētājam jābūt spēlētāja licencei (ko izsniegusi futbola federācija) vai personas
pase, vai ID karte
2.6.Spēlētāju skaits komandā – 16 spēlētāji + 2 treneri (8x8), 12 spēlētāji + 2 treneri (6x6)
3. Turnīra nolikums:
3.1.Turnīra spēles tiek aizvadītas pēc LFF (Latvijas Futbola Federācija) apstiprinātā Latvijas
Jaunatnes futbola čempionāta reglamenta.
3.2. 16 spēlētāji un 2 treneri var tikt pieteikti katrai spēlei
3.3. Maiņu skaits spēles laikā ir neierobežots; spēlētājs var atgriezties spēlē pēc
nomainīšanas
3.4. Komandām tiek dots 5 minūšu iesildīšanās laiks pirms spēles
3.5. Spēles ilgums ir 2 x 20 min. (U-9, U-10, U11) un 2x15 min. (U-8) (maksimāli 5 minūtes starp
spēles puslaikiem).
3.6. Katrai komandai šajā turnīrā ir garantētas sešas spēles
4. Dalības maksas:
150 Eiro no katras komandas.

5. Dzīvošanas un ēdienreizes:
Iespēja Nr.1: dalībnieki tiek izmitināti Tukuma Sporta skolas viesnīcā, hosteļos (50 EUR no
personas, 3 ēdienreizes dienā un gultas veļa iekļauta cenā)
Iespēja Nr. 2: dalībnieki tiek izmitināti viesnīcās “Stelles”, ”TLH”, ”Tukums” (60 EUR no personas, 3
ēdienreizes dienā un gultas veļa iekļauta cenā);
Ēdienreizes: 1 diena - vakariņas, 2 diena – brokastis, pusdienas, vakariņas, 3 diena brokastis, pusdienas.
Vecāki un atbalstītāji, mēs Jūs ielūdzam uz turnīru “Uzvarētāju kauss 2019”.

Komandām iespēja ierasties arī savlaicīgi, iespēja ierasties sākot no 12.09.2019

6. Apbalvošana:
- komandas, kuras iegūst pirmās trīs vietas, katrā vecuma grupā, tiek apbalvotas ar medaļām,
- uzvarētāju komanda katrā vecuma grupā saņem galveno balvu “Uzvarētāju kausu”,
- individuālās balvas tiks pasniegtas par dalību konkursos un turnīrā kopumā.
7. Pieteikumi:
Komandu skaits ir ierobežots.
Komandām jāapstiprina sava dalība:
a) e-pasts: info@fktukums2000.lv
b) telefoniski: +371 29241313 Kaspars Valdmanis (LAT, RUS, ENG).
Šis dokuments, ir Jūsu kluba komandu oficiāls ielūgums piedalīties turnīrā
“Uzvarētāju kauss 2019”

