NOLIKUMS
Starptautiskam turnīram
GAUJAS KAUSI 2019.
1. Mērķis un uzdevumi.
Sacensības tiek organizētas ar mērķi atklāt jaunus futbolista talantus un
paaugstināt esošo futbolistu meistarību..
2. Vieta un laiks.
Turnīrs norisināsies no 25.10.2019. līdz 27.10.2019 . Spēles notiks
Pārgaujas sākumskolas zālē.
3. Dalībnieki.
Turnīrā var piedalīties komandas :
- 16 + vecuma meitenes 5:5
- 2010. dz. zēni 5:5
- 2011. dz. zēni 6:6
4. Sarīkošanas kārtība.
Sacensību sarīkošanas kārtība tiks noteikta atkarībā no komandu skaita.
Katrai komandai nodrošinātas ne mazāk, kā 6 spēles.
5. Sacensību organizācija.
Sacensības organizē Futbols skola „Gauja” sadarbībā ar Vidzemes
Olimpisko centru , Valmieras BSS un LTFA .
6. Finansiālie noteikumi.
Dalības maksa turnīrā 100 EUR no komandas.
Sacensību vadība no dalības maksām sedz:
- sporta zāles īres izdevumus,
-visus iepriekš uzskaitītos organizācijas izdevumus,
- labāko 3. komandu un labāko spēlētāju apbalvošanu.
Uzturēšanās izdevumi:
A – ēšana un gulēšana skolā uz saviem piederumiem -35 EUR
B – ēšana un gulēšana viesnīcā –no 50 EUR līdz 95 EUR.
Sacensību organizators :
Futbola skola „Gauja”, Smiltenes iela 11, Valmiera
Reģ nr. 40008078688
SEB Banka LV72UNLA0050003723191
Jānis Bacis
Janisbacis@hotmail.co.uk
29236692

NOLIKUMS
Starptautiskam turnīram
GAUJAS KAUSI 2019.
7. Mērķis un uzdevumi.
Sacensības tiek organizētas ar mērķi atklāt jaunus futbolista talantus un
paaugstināt esošo futbolistu meistarību..
8. Vieta un laiks.
Turnīrs norisināsies no 08.11.2019. līdz 10.11.2019 . Spēles notiks
Pārgaujas sākumskolas zālē.
9. Dalībnieki.
Turnīrā var piedalīties komandas :
- 2007. dz. zēni 5:5
- 2008. dz. zēni 5:5
- 2009. dz. zēni 5:5
10. Sarīkošanas kārtība.
Sacensību sarīkošanas kārtība tiks noteikta atkarībā no komandu skaita.
Katrai komandai nodrošinātas ne mazāk, kā 6 spēles.
11. Sacensību organizācija.
Sacensības organizē Futbols skola „Gauja” sadarbībā ar Vidzemes
Olimpisko centru , Valmieras BSS un LTFA .
12. Finansiālie noteikumi.
Dalības maksa turnīrā 100 EUR no komandas.
Sacensību vadība no dalības maksām sedz:
- sporta zāles īres izdevumus,
-visus iepriekš uzskaitītos organizācijas izdevumus,
- labāko 3. komandu un labāko spēlētāju apbalvošanu.
Uzturēšanās izdevumi:
A – ēšana un gulēšana skolā uz saviem piederumiem -30 EUR
B – ēšana un gulēšana viesnīcā –no 50 EUR līdz 95 EUR.
Sacensību organizators :
Futbola skola „Gauja”, Smiltenes iela 11, Valmiera
Reģ nr. 40008078688
SEB Banka LV72UNLA0050003723191
Jānis Bacis
Janisbacis@hotmail.co.uk
29236692

NOLIKUMS
Starptautiskam turnīram
GAUJAS KAUSI 2019.
13. Mērķis un uzdevumi.
Sacensības tiek organizētas ar mērķi atklāt jaunus futbolista talantus un
paaugstināt esošo futbolistu meistarību..
14. Vieta un laiks.
Turnīrs norisināsies no 15.11.2019. līdz 17.11.2019 . Spēles notiks
Pārgaujas sākumskolas zālē.
15. Dalībnieki.
Turnīrā var piedalīties komandas :
- 2004. dz. zēni 5:5
- 2005. dz. zēni 5:5
- 2006. dz. zēni 5:5
16. Sarīkošanas kārtība.
Sacensību sarīkošanas kārtība tiks noteikta atkarībā no komandu skaita.
Katrai komandai nodrošinātas ne mazāk, kā 6 spēles.
17. Sacensību organizācija.
Sacensības organizē Futbols skola „Gauja” sadarbībā ar Vidzemes
Olimpisko centru , Valmieras BSS un LTFA
18. Finansiālie noteikumi.
Dalības maksa turnīrā 100 EUR no komandas.
Sacensību vadība no dalības maksām sedz:
- sporta zāles īres izdevumus,
-visus iepriekš uzskaitītos organizācijas izdevumus,
- labāko 3. komandu un labāko spēlētāju apbalvošanu.
Uzturēšanās izdevumi:
A – ēšana un gulēšana skolā uz saviem piederumiem -30 EUR
B – ēšana un gulēšana viesnīcā –no 50 EUR līdz 95 EUR.
Sacensību organizators :
Futbola skola „Gauja”, Smiltenes iela 11, Valmiera
Reģ nr. 40008078688
SEB Banka LV72UNLA0050003723191
Jānis Bacis
Janisbacis@hotmail.co.uk
29236692

