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STARPTAUTISKĀ BĒRNU FUTBOLA TURNĪRA

“DAUGAVPILS CUP-2021”
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
- Futbola popularizēšana Daugavpilī, Latvijā;
- Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, komandu spēcīgāko spēlētāju
noteikšana;
- Sagatavošanās jaunās futbola sezonas sākumam;
- Draudzīgu attiecību nostiprināšana un veicināšana starp dažādu pilsētu futbola
klubiem.
2. Sacensību vieta
- Turnīrs norisināsies stadionā “Esplanāde” (Stadiona iela 1, Daugavpilī).
- Spēles notiks uz mākslīgā zālāja segumiem pēc apstiprinātā sacensību grafika uz 4
laukumiem.
3. Turnīra organizatori
- Turnīru organizē biedrība “Futbola centrs Daugavpils” sadarbībā ar Daugavpils
pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Daugavpils
Futbola skola” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”.
4. Turnīra norises laiks un dalībnieki
- 10.-11.07.2021. U8 (2013)
(6 x 6)
U9 (2012)
(6 x 6)
- Komandas pieteikumā var iekļaut 14 futbolistus un 2 trenerus.
5. Spēles noteikumi
- Turnīra reglaments tiks sastādīts atbilstoši komandu skaitam. Pirmajā posmā
komandas tiks sadalītas divās apakšgrupās, pēc kā tiks izspēlētas izslēgšanas spēles.
- Spēles ilgums - 2x15 min.;
- Maiņu skaits nav ierobežots un atļautas atpakaļmaiņas;
- Turnīrs tiks aizvadīts bez rezultātu tabulām, izmantojot “labākais spēlē ar labāko”
principu, balstoties uz pirmā posma rezultātiem.

6. Finansēšana
- Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību turnīrā sedz komandējošā organizācija;
- Dalības maksa par turnīru vienai komandai - 50 EUR;
- Dalības maksa jāiemaksā biedrībai BFC “Daugavpils”;
- BFC “Daugavpils” saņemto dalības maksu novirza daļējai sacensību tiesāšanas
izdevumu apmaksai (galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs), apmaksā kultūras un
izklaides pasākumus komandām, sacensību organizatoriskos izdevumus, kā arī balvu
apmaksu.
- Daugavpils Futbola skola nodrošina futbola laukuma apmaksu, kā arī daļēju sedz
apbalvošanas izdevumus.
- Sporta pārvalde nodrošina turnīra līdzfinansēšanu atbilstoši iesniegtajai tāmei.
7. Apbalvošana
- Visas komandas tiek apbalvotas ar balvām un medaļām no BFC “Daugavpils”
- Labākie turnīra spēlētāji un konkursu uzvarētaji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
8. Pieteikumi
- Par dalību turnīrā jāpaziņo līdz 2021.gada 2. jūlijam pa e-pastu:
info@bfcdaugavpils.lv. Kontaktinformācija: 27047360 (Nauris Mackevičs) vai
26992891 (Jevgeņijs Maksimčuks).
- Galvenais turnīra tiesnesis Jevgeņijs Maksimčuks (mob. 26992891), e-pasts:
info@bfcdaugavpils.lv.
- Komandu pieteikumus jāiesniedz ierašanās dienā.
9. Citi noteikumi
- Sacensības tiek aizvadītas, ievērojot Latvijas Republikas Ministra Kabineta
noteikumu Nr. 360 drošības pasakumus, kā arī ievērojot Latvijas Republikas
likumdošanu un Latvijas Futbola federācijas vadlīnijas.
- Visi sacensību dalībnieki (organizatori, tiesneši, spēlētāji un citas iesaistītās
personas) tiek akreditētas.
- Atbildīgā persona par COVID-19 sanitārā protokola ievērošanu Jevgeņijs
Maksimčuks, tālr. 26992891.
- Turnīra organizatori uzņemas atbildību par palīgstrādnieku nodrošināšanu, kas seko
līdzi sacensību dalībnieku un skatītāju skaitam.
- Skatītājiem ir aizliegts atrasties stadiona “Esplanāde” teritorijā.
- Sacensību tiesnešu apmaksa tiek veikta atbilstoši LFF apstiprinātajam cenrādim.
10. Plānotais spēļu grafiks
- 10. jūlijā spēles norisināsies no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00
- 11. jūlijā spēles norisināsies no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.
- Precīzs spēļu grafiks tiks nosūtīts līdz 2021. gada 7. jūlijam.
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