Starptautiskā futbola turnīra „Dobrecova kauss 2021”
NOLIKUMS
Mērķis
•Futbola popularizēšana Liepājā un Latvijā.
•Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko spēlētāju un komandu noteikšana.
•Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
•Atbildīgais par turnīru Ingus Lukovičs +371 28225851
•Galvenais tiesnesis: Armands Bucis +371 29892919
Vieta un laiks
•Reģistrācija stadionā, kurā notiks pirmās dienas spēles.
•Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam 6.-8. augustā.
6. augustā sākums plkst. 10:00,
7. augustā sākums plkst. 10:00,
8. augustā sākums plkst. 9:00,
Stadioni
•Liepājā stadionā „Olimpija” Zvejnieku aleja 2/4 http://loc.lv/lv/stadioni/olimpijas/, ,,Stadions
Daugava” rezerves laukums Jūrmalas parks 4 http://loc.lv/lv/stadioni/daugavas-rezerves/, ‘’Raiņa
parks’’ Zemnieku iela 29 http://loc.lv/lv/stadioni/raina-parka/, ‘’Velnciema Stadions’’ Darbnīcu
iela 10, http://loc.lv/lv/stadioni/velnciema/ .
Dalībnieki
•Turnīrā piedalās U-10 vecuma grupas zēni (2011. g. dzim. un jaunāki),
•Turnīrā piedalās komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas.
•Komandu sastāvs – 16 spēlētāji + 2 treneri.
Reglaments
•Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 4 apakšgrupās.
•Sacensībās piedalās 24 komandas.
•Bumbas izmērs - 4
•Spēles notiek pēc apļa sistēmas (8x8) – 7 spēlētāji un 1 vārtsargs.
•Laukuma izmērs (65m-45m). Spēles ilgums 2x15 minūtes. . Divas un trīs spēles dienā.
•Vārtu izmērs 5mx2m.
•Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
•Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
•Komanda, kurā tiek noraidīts spēlētājs - spēlē 10 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.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek anulēti.
•Treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē (arī
gadījumos, ja komandai ir vairāki treneri).
•Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas viņiem 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, vārtu attiecības savstarpējās
spēlēs, pēc vairāk gūtajiem vārtiem visā turnīrā.
•Otrās un trešās dienas play off spēļu neizšķirta rezultāta gadījumā, katra komanda izpilda 5 soda
sitienus. Ja rezultāts vienāds, turpina pa 1 sitienam.
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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
•Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu leksiku;
•Aizliegts smēķēt stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
•Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai organizatoru
virzienā;
•Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
•Skatītājiem spēļu norises laikā jāatrodas tribīnēs.
Foto, video un tehnika
•Turnīra laikā tiek fotografēts un filmēts;
•Foto un video 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.
Covid-19 noteikumi.
*Stadionā ievērot 2 m distanci
*Ienākot stadionā, pie ieejas nodezinficē rokas, Izejot no stadiona nodezinficē rokas
*Pirms un pēc spēles nerokoties
*Pirms spēles ierasties ne ātrāk kā 30min.
*Pēc spēlēm vai pusdienām/vakariņām censties ilgi neuzturēties stadionā
Apbalvošana
•1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām. Pārējās komandas
saņem piemiņas kausu un visi dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. Atsevišķi balvas
komandu labākajiem spēlētājiem, turnīra labākajam vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam un
rezultatīvākajam spēlētājam .
Naktsmītnes
•Viesnīca ‘’Sport Hotel’’ , Dzērves iela 9;
•Viesnīca ’’Līva’’ Lielā iela 11;
•Viesnīca ‘’Amrita’’ Rīgas iela7/9
•Viesnīca ‘’Brīze’’ Kalpaka iela 68/70;
•Viesnīca ‘’Liepāja Economy’’ Brīvības iela 98B
•Dienesta viesnīca ‘’Manēža’’ Brīvības 55;
•Dienesta viesnīca ‘’Kojas’’ Ventspils iela 51A;
• ‘’Liepājas Olimpiskais Centrs’’ Brīvības iela 39;
• ‘Liepu Hostels’’ Ganību iela 36/48
• ‘’Liepājas Jūrniecības Koledžas Dienesta Viesnīca’’ Cietokšņu iela 2A
TAX
•Mārtiņš /Edgars +371 27149996
Neatliekamā palīdzība
• 113
Policija
+371 63420269
Apbalvošana
• st. Olimpija 8.08.2020
Turnīra koordinātors: Ingus Lukovičs (mob. t.: +371 28225851)
E-mail :
dobrecovacup@gmail.com
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Starptautiskā futbola turnīra „Dobrecova kauss 2020”
NOLIKUMS
Mērķis
•Futbola popularizēšana Liepājā un Latvijā.
•Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko spēlētāju un komandu noteikšana.
•Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
•Atbildīgais par turnīru Ingus Lukovičs +371 28225851
•Galvenais tiesnesis: Armands Bucis +371 29892919
Vieta un laiks
•Reģistrācija stadionā, kurā notiks pirmās dienas spēles.
•Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam 6.-8. augustā.
6. augustā sākums plkst. 10:00,
7. augustā sākums plkst. 10:00,
8. augustā sākums plkst. 9:00,
Stadioni
•Liepājā stadionā „Olimpija” Zvejnieku aleja 2/4 http://loc.lv/lv/stadioni/olimpijas/, ,,Stadions
Daugava” rezerves laukums Jūrmalas parks 4 http://loc.lv/lv/stadioni/daugavas-rezerves/, ‘’Raiņa
parks’’ Zemnieku iela 29 http://loc.lv/lv/stadioni/raina-parka/, ‘’Velnciema Stadions’’ Darbnīcu
iela 10, http://loc.lv/lv/stadioni/velnciema/ .
Dalībnieki
•Turnīrā piedalās U-11 vecuma grupas zēni (2010. g. dzim. un jaunāki),
•Turnīrā piedalās komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas.
•Komandu sastāvs – 16 spēlētāji + 2 treneri.
Reglaments
•Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 4 apakšgrupās.
•Sacensībās piedalās 24 komandas.
•Bumbas izmērs - 4
•Spēles notiek pēc apļa sistēmas (8x8) – 7 spēlētāji un 1 vārtsargs.
•Laukuma izmērs (65m-45m). Spēles ilgums 2x15 minūtes. . Divas un trīs spēles dienā.
•Vārtu izmērs 5mx2m.
•Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
•Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
•Komanda, kurā tiek noraidīts spēlētājs - spēlē 10 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.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek anulēti.
•Treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē (arī
gadījumos, ja komandai ir vairāki treneri).
•Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas viņiem 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, vārtu attiecības savstarpējās
spēlēs, pēc vairāk gūtajiem vārtiem visā turnīrā.
•Otrās un trešās dienas play off spēļu neizšķirta rezultāta gadījumā, katra komanda izpilda 5 soda
sitienus. Ja rezultāts vienāds, turpina pa 1 sitienam.
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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
•Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu leksiku;
•Aizliegts smēķēt stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
•Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai organizatoru
virzienā;
•Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
•Skatītājiem spēļu norises laikā jāatrodas tribīnēs.
Foto, video un tehnika
•Turnīra laikā tiek fotografēts un filmēts;
•Foto un video 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.
Covid-19 noteikumi.
*Stadionā ievērot 2 m distanci
*Ienākot stadionā, pie ieejas nodezinficē rokas, Izejot no stadiona nodezinficē rokas
*Pirms un pēc spēles nerokoties
*Pirms spēles ierasties ne ātrāk kā 30min.
*Pēc spēlēm vai pusdienām/vakariņām censties ilgi neuzturēties stadionā
Apbalvošana
•1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām. Pārējās komandas
saņem piemiņas kausu un visi dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. Atsevišķi balvas
komandu labākajiem spēlētājiem, turnīra labākajam vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam un
rezultatīvākajam spēlētājam .
Naktsmītnes
•Viesnīca ‘’Sport Hotel’’ , Dzērves iela 9;
•Viesnīca ’’Līva’’ Lielā iela 11;
•Viesnīca ‘’Amrita’’ Rīgas iela7/9
•Viesnīca ‘’Brīze’’ Kalpaka iela 68/70;
•Viesnīca ‘’Liepāja Economy’’ Brīvības iela 98B
•Dienesta viesnīca ‘’Manēža’’ Brīvības 55;
•Dienesta viesnīca ‘’Kojas’’ Ventspils iela 51A;
• ‘’Liepājas Olimpiskais Centrs’’ Brīvības iela 39;
• ‘Liepu Hostels’’ Ganību iela 36/48
• ‘’Liepājas Jūrniecības Koledžas Dienesta Viesnīca’’ Cietokšņu iela 2A
TAX
•Mārtiņš /Edgars +371 27149996
Neatliekamā palīdzība
• 113
Policija
+371 63420269
Apbalvošana
• st. Olimpija 8.08.2020
Turnīra koordinātors: Ingus Lukovičs (mob. t.: +371 28225851)
E-mail :
dobrecovacup@gmail.com
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Starptautiskā futbola turnīra „Dobrecova kauss 2020”
NOLIKUMS
Mērķis
•Futbola popularizēšana Liepājā un Latvijā.
•Jauno futbolistu meistarības paaugstināšana, labāko spēlētāju un komandu noteikšana.
•Draudzības kontaktu nostiprināšana dažādu pilsētu un valstu futbola klubu starpā.
Sacensību vadība
•Atbildīgais par turnīru Ingus Lukovičs +371 28225851
•Galvenais tiesnesis: Armands Bucis +371 29892919
Vieta un laiks
•Reģistrācija stadionā, kurā notiks pirmās dienas spēles.
•Spēles notiek atbilstoši sastādītajam spēļu grafikam 6.-8. augustā.
6. augustā sākums plkst. 10:00,
7. augustā sākums plkst. 10:00,
8. augustā sākums plkst. 9:00,
Stadioni
•Liepājā stadionā „Olimpija” Zvejnieku aleja 2/4 http://loc.lv/lv/stadioni/olimpijas/, ,,Stadions
Daugava” rezerves laukums Jūrmalas parks 4 http://loc.lv/lv/stadioni/daugavas-rezerves/, ‘’Raiņa
parks’’ Zemnieku iela 29 http://loc.lv/lv/stadioni/raina-parka/, ‘’Velnciema Stadions’’ Darbnīcu
iela 10, http://loc.lv/lv/stadioni/velnciema/ .
Dalībnieki
•Turnīrā piedalās U-12 vecuma grupas zēni (2009. g. dzim. un jaunāki),
•Turnīrā piedalās komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas.
•Komandu sastāvs – 16 spēlētāji + 2 treneri.
Reglaments
•Sacensību dalībnieki tiek sadalīti 4 apakšgrupās.
•Sacensībās piedalās 24 komandas.
•Bumbas izmērs - 4
•Spēles notiek pēc apļa sistēmas (8x8) – 7 spēlētāji un 1 vārtsargs.
•Laukuma izmērs (65m-45m). Spēles ilgums 2x15 minūtes. . Divas un trīs spēles dienā.
•Vārtu izmērs 5mx2m.
•Maiņu skaits nav ierobežots, ir atļautas atkārtotās maiņas.
•Turnīrs notiek pēc LFF noteikumiem.
•Komanda, kurā tiek noraidīts spēlētājs - spēlē 10 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.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā, komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti tiek anulēti.
•Treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā laukuma pusē (arī
gadījumos, ja komandai ir vairāki treneri).
•Komandas atbalstītāji un vecāki atrodas viņiem 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, vārtu attiecības savstarpējās
spēlēs, pēc vairāk gūtajiem vārtiem visā turnīrā.
•Otrās un trešās dienas play off spēļu neizšķirta rezultāta gadījumā, katra komanda izpilda 5 soda
sitienus. Ja rezultāts vienāds, turpina pa 1 sitienam.
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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
•Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un nelietot nepiedienīgu leksiku;
•Aizliegts smēķēt stadiona teritorijā, izņemot tam paredzētajās vietās;
•Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tiesnešu, turnīra dalībnieku vai organizatoru
virzienā;
•Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās vietās;
•Skatītājiem spēļu norises laikā jāatrodas tribīnēs.
Foto, video un tehnika
•Turnīra laikā tiek fotografēts un filmēts;
•Foto un video 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.
Covid-19 noteikumi.
*Stadionā ievērot 2 m distanci
*Ienākot stadionā, pie ieejas nodezinficē rokas, Izejot no stadiona nodezinficē rokas
*Pirms un pēc spēles nerokoties
*Pirms spēles ierasties ne ātrāk kā 30min.
*Pēc spēlēm vai pusdienām/vakariņām censties ilgi neuzturēties stadionā
Apbalvošana
•1. - 3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām. Pārējās komandas
saņem piemiņas kausu un visi dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. Atsevišķi balvas
komandu labākajiem spēlētājiem, turnīra labākajam vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam un
rezultatīvākajam spēlētājam .
Naktsmītnes
•Viesnīca ‘’Sport Hotel’’ , Dzērves iela 9;
•Viesnīca ’’Līva’’ Lielā iela 11;
•Viesnīca ‘’Amrita’’ Rīgas iela7/9
•Viesnīca ‘’Brīze’’ Kalpaka iela 68/70;
•Viesnīca ‘’Liepāja Economy’’ Brīvības iela 98B
•Dienesta viesnīca ‘’Manēža’’ Brīvības 55;
•Dienesta viesnīca ‘’Kojas’’ Ventspils iela 51A;
• ‘’Liepājas Olimpiskais Centrs’’ Brīvības iela 39;
• ‘Liepu Hostels’’ Ganību iela 36/48
• ‘’Liepājas Jūrniecības Koledžas Dienesta Viesnīca’’ Cietokšņu iela 2A
TAX
•Mārtiņš /Edgars +371 27149996
Neatliekamā palīdzība
• 113
Policija
+371 63420269
Apbalvošana
• st. Olimpija 8.08.2020
Turnīra koordinātors: Ingus Lukovičs (mob. t.: +371 28225851)
E-mail :
dobrecovacup@gmail.com
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