Apstiprināts: Dz. Žindiga
Ogres novada sporta centrs

NOLIKUMS
Turnīrs “Ogres kauss 2020’’

1. Turnīra mērķis un uzdevumi


Futbola popularizēšana Ogres novadā



Futbolistu tehniskās meistarības uzlabošana, pieredzes gūšana



Pieredzes apmaiņa starp klubiem

2. Turnīra vadība


Turnīru organizē Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar biedrību ‘’Ogres Bērnu un Jauniešu sporta
atbalsta apvienība’’



Turnīra galvenie organizatori – Patriks Malvess, T.25857338, patriks.malvess@gmail.com un Raivis
Rubīns, T.25951323, rubins.raivis@inbox.lv



Turnīra galvenais tiesnesis- Patriks Malvess T.25857338

3. Vecuma grupas, vieta un laiks



Turnīrs norisināsies Ogres novada sporta centra stadionā, Skolas ielā 21, Ogrē

Datums

Vecuma grupa

Spēles
formāts

Komandu
sastāvs

Spēles
laiks(min)

Laukuma izmērs(m)

1-2.augusts

U12 (2008.g.dz.)

8x8

15 + 2 treneri

2x18

65x45

1-2.augusts

U9 (2011.g.dz.)

6x6

13 + 2 treneri

1x24

45x30

4. Turnīra izspēles kārtība


Pirmajā dienā notiks 2-3 spēles, otrajā dienā 1-2;



Komandas savā grupā izspēlē apļa turnīru katra ar katru, pēc tam seko izslēgšanas spēles par vietām;



Katrai komandai garantētas vismaz 5 spēles;



Ja grupu turnīrā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, vietu sadalījumu nosaka
sekojoši:
1. Labāka kopējā vārtu attiecība;
2. Vairāk gūto vārtu;
3. Vairāk uzvaru;
4. Labāks rādītājs savstarpējā spēlē;
4. Ja iepriekš minētie rādītāji ir vienādi, notiek 7m (2011.g) vai 9m (2008.g) soda sitienu
sērija pa 3 sitieniem;



Ja spēlēs par vietām spēle beidzas ar neizšķirtu, tiek veikti 7m (2011.g) vai 9m (2008.g) soda sitienu
sērija pa 3 sitieniem.

5. Apmešanās un ēdināšana


Ēdināšana tiek nodrošināta stadiona teritorijā (pusdienas turnīra pirmajā un otrajā dienā, kā arī
vakariņas) un Ogres 1. vidusskolā (brokastis);



Turnīru dalībnieku izmitināšana notiks Ogres 1. vidusskolas klašu telpās;



Ēdināšana ir iekļauta apmešanās cenā.

6. Turnīra noteikumi


Komandu spēlētājiem jābūt vienādos sporta tērpos, ar kājsargiem;



2008.g.dz. spēlē ar 4. izmēra bumbu, 2011.g.dz. spēlē ar 3. izmēra bumbu;



Spēlētāja noraidījuma gadījumā, komanda 10 minūtes spēlē mazākumā, noraidītais spēlētājs var
piedalīties nākamajā spēlē;



Komandām uz spēli jāierodas vismaz 15 minūtes pirms tās sākuma;



Katrā komandā var piedalīties neierobežots skaits gadu vecākas meitenes;



Skatītājiem un futbolistu vecākiem turnīra norises laikā ir jāatrodas tribīnēs, ja šis punkts netiek
pildīts, tiesnesim ir tiesības spēli neuzsākt/pārtraukt;



Katram spēlētājam uz turnīra spēli ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (pase, LFF izdota
licence, eID karte);



Turnīra laikā tiks veikta spēlētāju vecuma pārbaude, aizdomu gadījumā komandas trenerim ir
tiesības pieprasīt attiecīgā spēlētāja LFF izdotu licenci vai personu apliecinošu dokumentu (pase, eID
karte);



Ja tiek atklāts, ka komandā spēlē vecāks spēlētājs, komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums
(0:3);



Katras komandas galvenais treneris ir atbildīgs par savas komandas uzvedību turnīra norises laikā,
ievērojot sacensību vietas un kopmītnes kārtības noteikumus, kā arī atbild par savu spēlētāju
veselības stāvokli un materiāli nodarītajiem zaudējumiem (ja tādi rodas).

7. Apbalvošana


Turnīrā tiek apbalvotas 1-3. vietas ar kausu un medaļām;



Katrā komandā tiek pasniegta vērtīgākā spēlētāja balva;



2011.g.dz. 1-3.vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar kausu un medaļām, pārējās komandas saņems
piemiņas medaļas.



Komandas pieteikumu par dalību turnīrā līdz 01.05.2020 sūtīt uz patriks.malvess@gmail.com,
sīkāka informācija pa tel. 25857338.

8.Pieteikšanās

9. Medicīniskā palīdzība


Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina medicīnisko palīdzību.

