10. STARPTAUTISKAIS ZĒNU FUTBOLA TURNĪRS

Sacensību nolikums
Mērķi un uzdevumi
 uzlabot spēlētāju prasmes sacensību apstākļos;
 attīstīt un uzlabot sadarbību starp klubiem, pilsētām un valstīm;
 popularizēt futbolu.

Laiks un vieta
Turnīrs norisināsies Grobiņas sporta centrā (M.Namiķa iela 2b, Grobiņa).
 Vecums U11 (2008.gadā dzimušie) – 2019.gada 23.-24. februāris.
Tiek aicinātas piedalīties 10 komandas.

Turnīra programma
1.diena
11:00 – 18:30
14:30
20:30

Spēles grupās.
Turnīra atklāšana.
Vakars treneriem.

2.diena
10:00 – 13:00
13:00 – 15:30
15:30

Spēles grupās.
Spēles par vietām.
Apbalvošana.

Turnīra reglaments








Laukumā 5 spēlētāji (4 + vārtsargs). Maiņu skaits neierobežots.
Vārtu izmērs - 3m x 2m, laukuma izmērs– 40m x 20m.
Spēles laiks 1 x 24’. Katrai komandai garantētas 5 spēles.
Delegācijas sastāvs – 12 spēlētāji un 2 treneri.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komandai, kurai:
 labāka kopējā vārtu attiecība,
 vairāk gūto vārtu,
 labāki rādītāji savstarpējās spēlēs,
 vairāk uzvaru,
 tiek izpildīta 6m sitienu sērija.
Spēlēs par vietām neizšķirta gadījumā komandas izpilda 6m sitienu sēriju pa 3
spēlētājiem no katras komandas. Turpmāk, ja saglabājas neizšķirts, komandas izpilda
pa vienam sitienam.

Apbalvošana




1.-4.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu.
Turnīra uzvarētāji saņem medaļas.
Apbalvots tiek arī katras komandas labākais spēlētājs.

Kontakti
Turnīru rīko Grobiņas sporta centrs sadarbībā ar LFF Kurzemes FC.
Kontaktpersona Mārtiņš Jaunskalže.
Mobilais tālrunis +371 28334418.
Elektroniskais pasts: martins.jaunskalze@gmail.com

10. STARPTAUTISKAIS ZĒNU FUTBOLA TURNĪRS

Sacensību nolikums
Mērķi un uzdevumi
 uzlabot spēlētāju prasmes sacensību apstākļos;
 attīstīt un uzlabot sadarbību starp klubiem, pilsētām un valstīm;
 popularizēt futbolu.

Laiks un vieta
Turnīrs norisināsies Grobiņas sporta centrā (M.Namiķa iela 2b, Grobiņa).
 Vecums U9 (2010.gadā dzimušie) – 2019.gada 9.-10. marts.
Tiek aicinātas piedalīties 10 komandas.

Turnīra programma
1.diena
11:00 – 18:30
14:30
20:30

Spēles grupās.
Turnīra atklāšana.
Vakars treneriem.

2.diena
10:00 – 13:00
13:00 – 15:30
15:30

Spēles grupās.
Spēles starp grupām.
Apbalvošana.

Turnīra reglaments






Laukumā 5 spēlētāji (4 + vārtsargs). Maiņu skaits neierobežots.
Vārtu izmērs - 3m x 2m, laukuma izmērs– 40m x 20m.
Spēles laiks 1 x 24’. Katrai komandai garantētas 5 spēles.
Delegācijas sastāvs – 12 spēlētāji un 2 treneri.
Turnīrā netiek dalītas vietas un noteikti uzvarētāji.

Apbalvošana


Visi dalībnieki saņem medaļas.

Kontakti
Turnīru rīko Grobiņas sporta centrs sadarbībā ar LFF Kurzemes FC.
Kontaktpersona Mārtiņš Jaunskalže.
Mobilais tālrunis +371 28334418.
Elektroniskais pasts: martins.jaunskalze@gmail.com

