NOLIKUMS
futbola turnīram “ OLAINE WINTER CUP – 2020”

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt futbolu bērnu un jauniešu vidū.
1.2. Jauno futbolistu meistarības pilnveidošana.
1.3. Noskaidrot spēcīgākās komandas.
1.4. Pieredzes apmaiņa starp futbola klubiem, pilsētām
1.5. Futbola popularizēšana Olaines novadā .

2. Organizētājs
Turnīru organizē Biedrība “Futbola klubs „Olaine””, sadarbībā ar Olaines sporta
centru un Olaines novada domi.

3. Laiks , vieta un Dalībnieki
Turnīrs notiek Olaines pilsētas stadionā, Zeiferta ielā 4.
Sacensības notiks U-16 (2004 dz.g.) vecuma grupā:
datums

Vecuma
grupa

Spēlētāju
skaits

Spēles laiks

Bumbas
izmērs

Spēlētāju maiņas
skaits

18.01 –
01.03.2020

U-16 (2004)

11 x 11

2x35min

Nr.5

neierobežots

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā (3.punktā minētie)
dzimušiem un
jaunākiem sportistiem;
4.2. Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliņos ar numuriem;
4.3. Spēlētājiem jābūt kājsargiem;
4.4. Spēlētājiem jābūt futbola apaviem ;
4.5. Katram spēlētājam ir jābūt futbola federācijas izdotai licencei, vai pasei (EID
karte)
4.6. Spēlētāju skaits vienā komandā - 18+2 treneri

5. Sacensību reglaments
5.1. Katrai komandai garantētas ne mazāk kā 4 spēles;
5.2. Spēles laiks un sacensību sistēma atkarībā no pieteikušos komandu skaita .
5.3. Spēļu nepieņemamo laika apstākļu dēļ turnīra organizēšanas komiteja var
nolemt spēles pārcelt uz citu laiku.
5.4. Spēles notiks Futbola laukumā ar augstas kvalitātes mākslīgo segumu ,
laukuma izmērs - 105x68m.
5.5. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0
punktu;
5.6. Vienādu punktu skaita gadījumā vienai vai vairākām komandām uzvarētāju
nosaka pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, ja šie rezultāti nenosaka uzvarētāju tiek
vērtēta vārtu attiecība visā turnīrā , tad vairāk gūto vārtu visā turnīrā , ja arī šis
rādītājs nenosaka uzvarētāju tiek izpildīti pa 3 soda sitieni .
Visus strīdīgos gadījumos izskata turnīra orgkomiteja un pieņem galīgo
lēmumu

6. Spēļu organizēšana un tiesāšana
6.1. Visas spēles apkalpo 3 tiesneši.
6.2. Visu spēļu tiesnešus nozīmē turnīra galvenais tiesnesis.
6.3. Pirmais formas tērpa krāsu izvēlas nominālais “laukuma saimnieks”.

7. Apbalvošana
Komandas, kuras ieņem 1.-3.vietu, tiek apbalvotas ar kausiem. Turnīra labākie
spēlētāji tiek apbalvoti ar speciālbalvām.

8. Finansēšana
Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos turnīrā, sedz
komandējošā organizācija. Dalības maksa no komandas – 330 EUR.

9. Speciālie noteikumi.
9.1. Katrs klubs ir atbildīgs par savu komandas spēlētāju veselības stāvokli.
9.2. Pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts! Uzņemtie materiāli tiks izmantoti
publicitātes vajadzībām AFA Olaine biedrībai un afaolaine.lv.

10. Pieteikumi
Komandu pieteikšanos apstiprināt līdz 2019.gada 18.decembrim pa mob.
tālruni 29332883– Aleksejs Gromovs. Vārdiskie pieteikumi (pēc formas) un
komandas kopbilde līdz 2019.gada 18.decembrim uz e-pasts: olanija@inbox.lv

Info: www.olaine-winter-cup.blogspot.com

