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1. Mērķi un uzdevumi. Futbola spēles popularizācija bērnu vidū, pieredzes apmaiņa starp
dažādu futbola skolām, jauno futbolistu meistarības celšana.
2. Turnīra norises laiks un dalībnieki. Sacensību sākums 10.00.
31.10 – 2008/09.dz.g. (6 x 6) – no 14.00 – meitenes!!!(girls!!)
01.11 – 2013.dz.g. (6 x 6) – no 10.00
07.11 – 2011.dz.g. (6 x 6) – no 14.00
08.11 – 2012.dz.g. (6 x 6) – no 10.00
14.11 – 2010.dz.g. (8 x 8) – no 14.00
15.11 – 2005.dz.g. (11 x 11) – no 11.00
21.11 – 2006.dz.g. (11 x 11) – no 11.00
22.11 – 2007.dz.g. (11 x 11) – no 11.00
28.11 – 2011.dz.g. (6 x 6) - no 15.00,
28.11 – 2008.dz.g. (8 x 8) – no 10.00
29.11 – 2013.dz.g. (6 x 6) – no 10.00
29.11 – 2007/08/09.dz.g. (8 x 8) – no 14.00 jaunpienācēji (new players)
05.12 – 2006/07.dz.g. (8 x 8) – no 16.30 – meitenes!!!(girls!!)
06.12 – 2009.dz.g. (8 x 8) – no 16.30
3. Turnīra norises vieta. “Olimpiskaja Sporta Centra” futbola laukumā ar mākslīgo
segumu, kas atrodas Rīgā, Grostonas iela 6b.
4. Pieteikumi. Pirms turnīra sākuma komandas orgkomiteja jāiesniedz rakstisku
pieteikumu, kurā jāuzrāda spēlētāju vārds, uzvārds, dzimšanas gads un viņu treneri. Pirms spēles
komandas pārstāvim jāuzrāda dokumenti, kas apliecina spēlētāju personību (licence vai pase).
5. Turnīra reglaments.
Spēlētāju nomaiņu skaits nav ierobežots. Atļauta arī spēlētāju atpakaļmaiņa.
Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek ņemti vērā šādi rādītāji: 1)
savstarpējo spēļu rezultāti; 2) vārtu starpība visās spēlēs; 3) iesisto vārtu skaits; 4) izloze.
6. Apbalvošana. Turnīra uzvarētāji (1, 2, 3 vietas) tiks apbalvoti ar kausiem un medaļām
(10,14 un 18 personam) . Atsevišķi tiks apbalvots turnīra labākie spēlētāji.
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