Tradicionālā bērnu futbola turnīra
„ Rudes kauss 2021 (U-7 grupā)
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
1. Futbola popularizēšana Nīcā un Latvijā.
2. Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labi pavadīt laiku.
3. Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
Atbildīgais par turnīru Ingars Kalējs / Jānis Segliņš / Ingus Lukovičs / Edgars
Miķelis Kovaļskis
Vieta un laiks
Sacensības notiks 10.jūlijā . Reģistrēšanās 10. jūlijā plkst. no pl. 9:00 stadionā
Rudē.
Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam.
10 . jūlijā sākums plkst. 11:00
Turnīra atklāšana un fotografēšanās 10. jūlijā plkst. 10:00 stadionā Rudē.
Rudes stadions, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
~18:30 Turnīra apbalvošana
Dalībnieki
Turnīrā piedalās U-7 vecuma grupas futbolisti (2014. g. dzim. un jaunāki).
Komandas pieteikumā līdz 12 spēlētājiem+2 treneriem.
Turnīrā piedalās komandas no Latvijas.
Reglaments
Sacensībās piedalās līdz 12 komandām. Piezīme: Iespējamo Covid ierobežojumu dēļ
komandu skaits un izspēles formāts var tikt izmainīts. Ja komandu skaits ir mazāks
izspēles kārtību organizatori precizēs. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 2
apakšgrupās: Ronaldo un Messi grupas.
Ja no kluba ir divas komandas, tad automātiski viena komanda ir vienā grupā, otra
komanda otrā grupā.
Bumbas izmērs 3.
Spēles notiek pēc apļa sistēmas (6x6) – 5 spēlētāji un 1 vārtsargs. Grupās katrs
izspēlē ar katru. Vienas dienas turnīrs.
Laukuma izmērs (25x45 m). Spēles ilgums 2 x 10 minūtes. Garantētas piecas spēles
turnīrā.
Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
Ja spēlē piedalās vecāki spēlētāji nekā noteikts reglamentā, tad tiek piešķirts
tehniskais zaudējums.
Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek
anulēti.
Treneris spēles laikā nedrīkst atrasties laukumā.
Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas tiem paredzētā vietā.
Turnīra laikā dežūrēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.

Finansēšana
Dalības maksa komandai - 100 EUR.
Ēdināšana.
Par ēdināšanas iespējām turnīra laikā organizatori dalībnieku komandas vadību
informēs atsevišķi.
Skatītāju zona
Drošības lentas tiks izvietotas tā, lai skatītāji netraucētu spēles gaitai un neradītu
drošības problēmas;
Skatītājiem spēļu laikā aizliegts šķērsot norobežojošās lentas un iziet uz laukuma;
Ja skatītājs atrodas aiz norobežojuma, tad turnīra organizatoriem un tiesnesim ir
tiesības apstādināt spēli.
Kārtība un disciplīna
Komandas vadītāji (treneri) nes atbildību par komandas un to atbalstītāju
iespējamo Covid ierobežojumu ievērošanu! Covid ierobežojumu neievērošanas
gadījumā komanda uzreiz automātiski tiek diskvalificēta no turnīra.
Ievērosim sekojošus punktus, lai RUDES KAUSA 2021 turnīru padarītu bērniem
patīkamāku:
Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai
organizatoru virzienā;
Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu
leksiku;
Aizliegts smēķēt Stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
Izsmēķi jāizmet tam paredzētās atkritumu tvertnēs;
Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
Cienu citus, un Tev atdarīs ar to pašu!!!
Foto, tehnika
Turnīra laikā turnīrs tiek fotografēts;
Foto personālam ir tiesības atrasties pie laukuma un tā drošības zonās;
Aizliegts patvaļīgi aiztikt jebkādu turnīra aparatūru un tehniku;
Turnīra laikā tiek atskaņota mūzika un komentētas spēles. Skatītājiem un
dalībniekiem nav tiesību patvaļīgi ietekmēt tā darbību. Jebkuros jautājumos meklēt
turnīra organizatorus. Piesakoties komanda, to dalībnieki automātiski piekrīt, ka
turnīra laikā notiek spēļu filmēšana un neiebilst tam.
Apbalvošana
Katram spēlētajam un trenerim turnīra beigās tiks pasniegtas medaļas.
Turnīra koordinatori:
Jānis Segliņš (mob. t.: 29712683)
Ingars Kalējs (mob. t.: 26174896)
Ingus Lukovičs (mob. t.: 28225851)
Edgars Miķelis Kovaļskis(mob.t.:22341158)
E-mail: janis-seglins@inbox.lv
sports@nica.lv

Tradicionālā bērnu futbola turnīra
„ Rudes kauss 2021 (U-8 grupā)
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
1. Futbola popularizēšana Nīcā un Latvijā.
2. Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labi pavadīt laiku.
3. Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
Atbildīgais par turnīru Ingars Kalējs / Jānis Segliņš / Ingus Lukovičs / Edgars
Miķelis Kovaļskis
Vieta un laiks
Sacensības notiks 10.jūlijā . Reģistrēšanās 10. jūlijā plkst. no pl. 9:00 stadionā
Rudē.
Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam.
10 . jūlijā sākums plkst. 11:00
Turnīra atklāšana un fotografēšanās 10. jūlijā plkst. 10:00 stadionā Rudē.
Rudes stadions, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
~18:30 Turnīra apbalvošana
Dalībnieki
Turnīrā piedalās U-8 vecuma grupas futbolisti(2013. g. dzim. un jaunāki).
Komandas pieteikumā līdz 12 spēlētājiem+2 treneriem.
Turnīrā piedalās komandas no Latvijas.
Reglaments
Sacensībās piedalās līdz 12 komandām. Piezīme: Iespējamo Covid ierobežojumu dēļ
komandu skaits un izspēles formāts var tikt izmainīts. Ja komandu skaits ir mazāks,
izspēles kārtību organizatori precizēs. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 2
apakšgrupās: Ronaldo un Messi grupas.
Ja no kluba ir divas komandas, tad automātiski viena komanda ir vienā grupā, otra
komanda otrā grupā.
Bumbas izmērs 3.
Spēles notiek pēc apļa sistēmas (6x6) – 5 spēlētāji un 1 vārtsargs. Grupās katrs
izspēlē ar katru. Vienas dienas turnīrs.
Laukuma izmērs (25x45 m). Spēles ilgums 2 x 10 minūtes. Garantētas piecas spēles
turnīrā.
Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
Ja spēlē piedalās vecāki spēlētāji nekā noteikts reglamentā, tad tiek piešķirts
tehniskais zaudējums.
Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek
anulēti.
Treneris spēles laikā nedrīkst atrasties laukumā.
Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas tiem paredzētā vietā.
Turnīra laikā dežūrēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.

Finansēšana
Dalības maksa komandai - 100 EUR.
Ēdināšana.
Par ēdināšanas iespējām turnīra laikā organizatori dalībnieku komandas vadību
informēs atsevišķi.
Skatītāju zona
Drošības lentas tiks izvietotas tā, lai skatītāji netraucētu spēles gaitai un neradītu
drošības problēmas;
Skatītājiem spēļu laikā aizliegts šķērsot norobežojošās lentas un iziet uz laukuma;
Ja skatītājs atrodas aiz norobežojuma, tad turnīra organizatoriem un tiesnesim ir
tiesības apstādināt spēli.
Kārtība un disciplīna
Komandas vadītāji (treneri) nes atbildību par komandas un to atbalstītāju
iespējamo Covid ierobežojumu ievērošanu! Covid ierobežojumu neievērošanas
gadījumā komanda uzreiz automātiski tiek diskvalificēta no turnīra.
Ievērosim sekojošus punktus, lai RUDES KAUSA 2021 turnīru padarītu bērniem
patīkamāku:
Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai
organizatoru virzienā;
Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu
leksiku;
Aizliegts smēķēt Stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
Izsmēķi jāizmet tam paredzētās atkritumu tvertnēs;
Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
Cienu citus, un Tev atdarīs ar to pašu!!!
Foto, tehnika
Turnīra laikā turnīrs tiek fotografēts;
Foto personālam ir tiesības atrasties pie laukuma un tā drošības zonās;
Aizliegts patvaļīgi aiztikt jebkādu turnīra aparatūru un tehniku;
Turnīra laikā tiek atskaņota mūzika un komentētas spēles. Skatītājiem un
dalībniekiem nav tiesību patvaļīgi ietekmēt tā darbību. Jebkuros jautājumos meklēt
turnīra organizatorus. Piesakoties komanda, to dalībnieki automātiski piekrīt, ka
turnīra laikā notiek spēļu filmēšana un neiebilst tam.
Apbalvošana
Katram spēlētajam un trenerim turnīra beigās tiks pasniegtas medaļas.
Turnīra koordinatori:

E-mail:

Jānis Segliņš (mob. t.: 29712683)
Ingars Kalējs (mob. t.: 26174896)
Ingus Lukovičs (mob. t.: 28225851)
Edgars Miķelis Kovaļskis(mob.t.:22341158)
janis-seglins@inbox.lv
sports@nica.lv

Tradicionālā bērnu futbola turnīra „ Rudes kauss
2021” (U-10 grupā)
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
1. Futbola popularizēšana Nīcā un Latvijā.
2. Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko spēlētāju un komandu
noteikšana.
3. Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
Atbildīgais par turnīru Ingars Kalējs / Jānis Segliņš / Ingus Lukovičs / Edgars
Miķelis Kovaļskis
Vieta un laiks
Sacensības notiks 24. un 25.jūlijā. Reģistrēšanās 24. jūlijā plkst. 09:00
stadionā Rudē.
Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam.
24 . jūlijā sākums plkst. 09:30,
25. jūlijā sākums plkst. 09:30,
Turnīra atklāšana un fotografēšanās 24. jūlijā plkst. 14:30 stadionā Rudē.
Rudes stadions, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
Dalībnieki
Turnīrā piedalās U-10 vecuma grupas futbolisti (2011. g. dzim. un jaunāki).
Turnīrā piedalās komandas no Latvijas.
Komandu sastāvs – 16 spēlētāji + 2 treneri.
Reglaments
Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 2 apakšgrupās.
Sacensībās piedalās 10 komandas. Piezīme: Iespējamo Covid ierobežojumu dēļ
komandu skaits un izspēles formāts var tikt izmainīts.
Bumbas izmērs 4.
Spēles notiek pēc apļa sistēmas (8x8) – 7 spēlētāji un 1 vārtsargs. Pirmajā dienā
komandas apakšgrupās izspēlē apļa turnīru. Otrā dienā - apļa turnīrs vietu
sadalījumam Zelta un Sudraba grupās (katrā pa piecām komandām). Zelta grupā
startēs pirmās un otrās vietas ieguvējas apakšgrupā un labākā trešās vietas ieguvēja,
kuru nosaka pēc šai nolikumā zemāk minētiem kritērijiem. Pārējās komandas –
Sudraba grupā.
Laukuma izmērs (40x55 m). Spēles ilgums 25 minūtes. Komandām garantētas četras
spēles dienā.
Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
Komandā, kurā tiek noraidīts spēlētājs - spēlē 5 min. mazākumā. Noraidītais
spēlētājs šajā spēlē vairs nedrīkst piedalīties.
Ja komandā paliek uz laukuma mazāk pa 6 spēlētājiem spēle tiek pārtraukta un
komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 5:0.
Ja spēlē piedalās vecāki spēlētāji nekā noteikts reglamentā, tad tiek piešķirts

tehniskais zaudējums.
Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek
anulēti.
Treneris spēles laikā nedrīkst atrasties laukumā.
Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas tiem paredzētā vietā.
Turnīra laikā dežūrēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.
Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu.
Vienādu punktu skaita gadījumā uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta,
ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās
spēlēs, visā turnīrā, kura komanda iesitusi vairāk vārtus apakšgrupā, turnīrā,“Fair
play” princips - komandas dzeltenās kartiņas, komandas sarkanās kartiņas.
Finansēšana
Dalības maksa komandai - 150 EUR.
Dzīvošana un ēdināšana.
Par gulēšanas un ēšanas iespējām turnīra laikā organizatori dalībnieku komandas
vadību informēs atsevišķi.
Skatītāju zona
Drošības lentas tiks izvietotas tā, lai skatītāji netraucētu spēles gaitai un neradītu
drošības problēmas;
Skatītājiem spēļu laikā aizliegts šķērsot norobežojošās lentas un iziet uz laukuma; Ja
skatītājs atrodas aiz norobežojuma, tad turnīra organizatoriem un tiesnesim ir
tiesības apstādināt spēli
Kārtība un disciplīna
Komandas vadītāji (treneri) nes atbildību par komandas un to atbalstītāju
iespējamo Covid ierobežojumu ievērošanu! Covid ierobežojumu neievērošanas
gadījumā komanda uzreiz automātiski tiek diskvalificēta no turnīra.
Ievērosim sekojošus punktus, lai RUDES KAUSA 2021 turnīru padarītu bērniem
patīkamāku:
Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai
organizatoru virzienā;
Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu
leksiku;
Aizliegts smēķēt Stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
Izsmēķi jāizmet tam paredzētās atkritumu tvertnēs;
Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
Cienu citus, un Tev atdarīs ar to pašu!!!
Foto, tehnika
Turnīra laikā turnīrs tiek fotografēts;
Foto personālam ir tiesības atrasties pie laukuma un tā drošības zonās;
Aizliegts patvaļīgi aiztikt jebkādu turnīra aparatūru un tehniku;
Turnīra laikā tiek atskaņota mūzika un komentētas spēles. Skatītājiem un
dalībniekiem nav tiesību patvaļīgi ietekmēt tā darbību. Jebkuros jautājumos meklēt
turnīra organizatorus. Piesakoties komanda, to dalībnieki automātiski piekrīt, ka
turnīra laikā notiek spēļu filmēšana un neiebilst tam.

Apbalvošana
1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām,
pārējās komandas saņem piemiņas kausu. 1.vietas ieguvējs iegūst galveno balvu –
apmaksātu dalību 2022. gada turnīrā. Atsevišķi balvas komandu labākajiem
spēlētājiem, turnīra labākajam vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam un
rezultatīvākajam spēlētājam. Spēļu starplaikos tiks izspēlētas vērtīgas balvas turnīra
skatītājiem.
Turnīra koordinatori:

E-mail:

Jānis Segliņš (mob. t.: 29712683)
Ingars Kalējs (mob. t.: 26174896)
Ingus Lukovičs (mob. t.: 28225851)
Edgars Miķelis Kovaļskis(mob.t.:22341158)
janis-seglins@inbox.lv
sports@nica.lv

Tradicionālā bērnu futbola turnīra
„ Rudes kauss 2021” (U-12 grupā)
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
1. Futbola popularizēšana Nīcā un Latvijā.
2. Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko spēlētāju un komandu
noteikšana.
3. Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu
starpā.
Sacensību vadība
Atbildīgais par turnīru Ingars Kalējs / Jānis Segliņš / Ingus Lukovičs / Edgars
Miķelis Kovaļskis
Vieta un laiks
Sacensības norisinās 24. un 25.jūlijā. Reģistrēšanās 24. jūlijā no plkst. 14:00
stadionā Rudē.
Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam.
24. jūlijā sākums plkst. 14:15
25. jūlijā sākums plkst. 14:30
Turnīra atklāšana un fotografēšanās 24. jūlijā plkst. 14:30 stadionā Rudē.
Rudes stadions, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
Dalībnieki
Turnīrā piedalās U-12 vecuma grupas futbolisti (2009. g. dzim. un jaunāki).
Turnīrā piedalās komandas no Latvijas
Komandu sastāvs – 16 spēlētāji + 2 treneri.
Reglaments
Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 2 apakšgrupās.
Sacensībās piedalās 10
komandas. Piezīme: Iespējamo Covid ierobežojumu dēļ
komandu skaits un izspēles formāts var tikt izmainīts.
Bumbas izmērs 4.
Spēles notiek pēc apļa sistēmas (8x8) – 7 spēlētāji un 1 vārtsargs. Pirmajā dienā
komandas apakšgrupās izspēlē apļa turnīru. Otrā dienā vietu sadalījumam
komandas izspēlē apļa turnīru Zelta un Sudraba grupās (katrā pa piecām
komandām). Zelta grupā startēs pirmās un otrās vietas ieguvējas apakšgrupā un
labākā trešās vietas ieguvēja, kuru nosaka pēc šai nolikumā zemāk minētiem
kritērijiem. Pārējās komandas – Sudraba grupā.
Laukuma izmērs (40x55 m). Spēles ilgums 25 minūtes. Komandām garantētas četras
spēles dienā.
Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
Komandā, kurā tiek noraidīts spēlētājs - spēlē 5 min. mazākumā. Noraidītais
spēlētājs šajā spēlē vairs nedrīkst piedalīties.
Ja komandā paliek uz laukuma mazāk pa 6 spēlētājiem spēle tiek pārtraukta un
komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 5:0.

Ja spēlē piedalās vecāki spēlētāji nekā noteikts reglamentā, tad tiek piešķirts
tehniskais zaudējums.
Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek
anulēti.
Treneris spēles laikā nedrīkst atrasties laukumā.
Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas tiem paredzētā vietā.
Turnīra laikā dežūrēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai.
Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu.
Vienādu punktu skaita gadījumā uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta,
ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek vērtēta vārtu attiecība savstarpējās
spēlēs, visā turnīrā, kura komanda iesitusi vairāk vārtus apakšgrupā, turnīrā, “Fair
play” princips - komandas dzeltenās kartiņas, komandas sarkanās kartiņas.
Finansēšana
Dalības maksa komandai - 150 EUR.
Dzīvošana un ēdināšana.
Par gulēšanas un ēšanas iespējām turnīra laikā organizatori dalībnieku komandas
vadību informēs atsevišķi.
Skatītāju zona
Drošības lentas tiks izvietotas tā, lai skatītāji netraucētu spēles gaitai un neradītu
drošības problēmas;
Skatītājiem spēļu laikā aizliegts šķērsot norobežojošās lentas un iziet uz laukuma. Ja
skatītājs atrodas aiz norobežojuma, tad turnīra organizatoriem un tiesnesim ir
tiesības apstādināt spēli.
Kārtība un disciplīna
Komandas vadītāji (treneri) nes atbildību par komandas un to atbalstītāju
iespējamo Covid ierobežojumu ievērošanu! Covid ierobežojumu neievērošanas
gadījumā komanda uzreiz automātiski tiek diskvalificēta no turnīra.
Ievērosim sekojošus punktus, lai RUDES KAUSA 2021 turnīru padarītu bērniem
patīkamāku:
Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai
organizatoru virzienā;
Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu
leksiku;
Aizliegts smēķēt Stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
Izsmēķi jāizmet tam paredzētās atkritumu tvertnēs;
Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
Cienu citus, un Tev atdarīs ar to pašu!!!
Foto, tehnika
Turnīra laikā turnīrs tiek fotografēts;
Foto personālam ir tiesības atrasties pie laukuma un tā drošības zonās;
Aizliegts patvaļīgi aiztikt jebkādu turnīra aparatūru un tehniku;

Turnīra laikā tiek atskaņota mūzika un komentētas spēles. Skatītājiem un
dalībniekiem nav tiesību patvaļīgi ietekmēt tā darbību. Jebkuros jautājumos meklēt
turnīra organizatorus. Piesakoties komanda, to dalībnieki automātiski piekrīt, ka
turnīra laikā notiek spēļu filmēšana un neiebilst tam.
Apbalvošana
1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām,
pārējās komandas saņem piemiņas kausu. 1.vietas ieguvējs iegūst galveno balvu –
apmaksātu dalību 2022. gada turnīrā. Atsevišķi balvas komandu labākajiem
spēlētājiem, turnīra labākajam vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam un
rezultatīvākajam spēlētājam. Spēļu starplaikos tiks izspēlētas vērtīgas balvas turnīra
skatītājiem.
Turnīra koordinatori:

E-mail:

Jānis Segliņš (mob. t.: 29712683)
Ingars Kalējs (mob. t.: 26174896)
Ingus Lukovičs (mob. t.: 28225851)
Edgars Miķelis Kovaļskis (mob.t.: 22341158)
janis-seglins@inbox.lv
sports@nica.lv

