NOLIKUMS
Starptautiskais bērnu futbola turnīrs
«Ventspils Nafta Termināls Kauss»

1. Mērķi un uzdevumi
•

Futbola popularizēšana;

•

Jaunu futbolistu meistarības paaugstināšanā;

•

Draudzīgas attiecības veidošana starp futbola klubiem no citiem pilsētām un valstīm.

2. Turnīra laiks un norises vieta
•Turnīra norisēs laiks: 2020.g septembris un oktobris;
• Turnīra norisēs vieta: Ventspils, Latvija.(Tārgales iela
5a,Ventspils), futbola laukumā ar pēdējās paaudzes
mākslīgo segumu.

Vecumu Spēlēs Delegacijas
Spēlēs
Laukuma Dalības 1 nakts + 3
grupa formāts sastavs
laiks
izmēri
maksa edienreizes
2-4.oktobris
2008.g 11x11 18 spēlētaji +
2 x 20 60x90m 150
35 EUR
2 treneri
min.
EUR
26-27.septembris 2009.g 8х8 15 spēlētaji +
2 х 15 40x60 m 100
35 EUR
2 treneri
min.
EUR
19-20.septemrbis 2010.g 8х8 15 spēlētaji +
2 х 15 40x60 m 100
35 EUR
2 treneri
min.
EUR
12-13.septemrbis 2011.g 6х6 12 spēlētaji +
1 х 24 45х35 m 100
35 EUR
2012.g 6x6
2 treneri
min.*
EUR

Datums

3. Dalībnieki • Uz turnīru tiek aicināti futbola komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas,
Krievijas utt.

4. Turnīra reglaments • Komandas tiek sadalītas uz grupām. Pirmajā posma komandas aizvada spēles grupas
turnīra, pēc tam spēles par vietām.

•

Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāko vietu ieņem komanda, kura:
1. Uzvarēja savstarpējas spēles;

2. Kurai labākais radītājs vārtu starpība;
3. Kurai vairāk uzvaras;
4. Ja pēc visiem kritērijam neizdevās atrast uzvarētāju, tad komandas izpilda soda sitienu sēriju. (3
sitieni)
Zēnu turnīra 2011,2010,2009,2008.dz.g katrai komandai ir garantētas vismaz 5 spēles.

5. Apbalvošana
• Visi 2011. un 2012.dz.g spēlētāji tiks apbalvoti ar medaļām
•

Zēnu turnīra 2011,2010,2009, 2008.dz.g ar kausiem un medaļām tiks apbalvoti komandas, kuri ieguva 13.vietu; komandas kas ieņem zemāko par 3.vietu, tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

•

Labākie spēlētāji katra komanda tiks apbalvoti ar kausiem.

•

Turnīra labākie spēlētāji (vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs un labākais snaiperis) tiks apbalvoti ar kausiem.

6. Kontakti
Par visam jautājumiem kas ir saistīti ar dzīvošanu, ēšanu un turnīra dalību atstiprināšanu vērsties
pie turnīra organizatora.

Turnīra organizators – Aleksejs Medvedevs
Tel. +371 22380449
E-mail: aleksejs.medvedev@gmail.com

