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1. Turnīra dalībnieki
1.1.Meiteņu (sieviešu) futbola komandas no Latvijas un citām valstīm.
1.2.Turnīrā var piedalīties 2007.g.dz. meitenes un vecākas.
1.3.Turnīrs plānots 6-8 meiteņu komandām, katrai ir garantētas 5 spēles.
2. Turnīra rīkotāji
2.1.Turnīru rīko Rīgas Futbola federācija (RFF).
2.2.Turnīrs notiek ar LFF līdzfinansējumu.
2.3.Turnīra izpilddirektore – Jevgeņija Obodņikova, tālrunis: 20081601, e-pasta adrese:
j.obodnikova@rigasfutbols.lv .
3. Turnīra mērķi un uzdevumi
3.1.Aktīva dzīvesveida un telpu futbola popularizēšana futbola meiteņu vidū.
3.2.Veicināt komunikāciju starp meiteņu futbola klubiem/komandām.
3.3.Labāk sagatavoties ziemas sezonai, jo īpaši Latvijas meiteņu telpu futbola čempionātam.
3.4.Stiprāko meiteņu telpu futbola komandu noskaidrošana.
4. Turnīra norises laiks un vieta
4.1.Turnīrs notiks 2022.gada 9.janvārī Salaspils Sporta nama zālē, Smilšu ielā 1, uz divām vai
trīs parketa laukumiem. Sacensību sākums plkst. 15:00 (līdz plkst.18:00).
4.2.Turnīra laureātu sveikšana notiks ap plkst. 18:00.
5. Izspēles kārtība
5.1.Turnīra izspēles kārtība – apļa turnīrs.
5.2.Spēļu kalendārs tiks noteikts 2022. gada 5. janvārī.
5.3.Turnīrs ir bezmaksas.
5.4.Spēles notiks saskaņā ar FIFA telpu futbola noteikumiem. Spēles ilgums – 1 puslaiks
(atkarībā no dalībnieku skaita) no 10 līdz 15 minūtēm „netīrā” laika (ar „10 metru soda
sitienu” tiek sodīts ceturtais un katrs nākamais pārkāpums).
5.5.Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām būs vienāds izcīnīto punktu skaits, vietu
sadalījums tiks noteikts pēc sekojošiem papildus rādītājiem:
• savstarpējo spēļu rezultāti (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu starpība, gūto
vārtu skaits);
• labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;
• lielāks gūto vārtu skaits visās spēlēs;
• lielāks uzvaru skaits visās spēlēs.
5.6.Turnīra trīs labākās komandas saņems apbalvojumus no organizatoriem.
6. Pieteikumu iesniegšana
6.1.Pieteikumi jāiesniedz uz speciālas pieteikumu veidlapas, kas līdz 3. janvārim jānosūta uz
e-pasta adresi j.obodnikova@rigasfutbols.lv. Pieteikumā jābūt aizpildītiem visiem tā
laukiem, pretējā gadījumā pieteikums tiks uzskatīts par nederīgu.
6.2.Turnīram drīkst pieteikt (iekļaut pieteikumā) 10-12 spēlētājus un oficiālas personas
(kopskaitā ne vairāk par 15 cilvēkiem). Visām spēlētājām un komandas
oficiālajām personām ir jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātam (kopā ar personas apliecinošu dokumentu tiks pārbaudīti pirms
turnīra). Sacensības notiek bez skatītājiem. Visas oficiālas personas ir jābūt
maskās.
6.3.Spēlētājas, kuras turnīra dienā nav sasniegušas vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu,
var piedalīties tikai ar vecāku atļauju (brīvajā formā), ar kuru vecāki apzinās un
uzņemas atbilstošus riskus.
6.4.Spēlētājai nav atļauts pārstāvēt vairākas komandas. Tāpat aizliegtas spēlētāju pārejas
turnīra gaitā. Licencētas spēlētājas, kuras turnīra laikā grib pārstāvēt cita
kluba komandu, var piedalīties tikai ar sava kluba parakstīto atļauju (brīvā
formā), ar kuru klubs apzinās un uzņemas atbilstošos riskus.
6.5.Komandu formām jābūt pilnīgi nokomplektētām, ar ko tiek saprasts, ka visām
futbolistēm jāspēlē vienādās getrās, šortos un formas kreklos, ar atšķirīgiem
numuriem visām laukuma spēlētājām, visām spēlētājām jābūt kājsargiem.

2022.gada atklātais Rīgas Jaungada
kauss telpu futbolā meitenēm 09.01.22
6.6.Organizatori nodrošinās „Adidas” apmetņus „viesu” komandai tajos gadījumos, kad
pretinieku formas krekli būs vienādi/līdzīgi krāsas ziņā. Organizatori nodrošinās
„Adidas” spēļu bumbas.
6.7.Turnīra laikā komandas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli. Organizatori
nodrošinās personālu pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai.
6.8.Spēlētājai, kas saņēmusi sarkano kartiņu par divām dzeltenajām vai par acīmredzamu
vārtu guvuma iespējas liegšanu, vai arī vairāku spēļu laikā sakrājusi trīs dzeltenās
kartiņas, jāizlaiž savas komandas nākamā spēle.
6.9.Agresīvas uzvedības dēļ spēlētāja vai oficiālā persona var tikt diskvalificēta uz
divām vai vairākām spēlēm, kā arī atsevišķos gadījumos komandai var tikt
ieskaitīts tehniskais zaudējums - 0:10 – vai pat diskvalifikācija no turnīra un
naudas sods.
6.10. Disciplinārās sankcijas ir norādītas „RFF un FTA Disciplinārajā reglamentā” (pielikumā).
6.11. Tiesāšanas kvalitāte nevar būt protesta iemesls vai iemesls spēles rezultāta izmaiņai.
6.12. Dalībnieces, piesakoties turnīram, apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds,
uzvārds, dzimšanas datums) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā
organizatoru rīkotu sacensību mājaslapās, ziņu, foto un video materiālu publicēšanai
organizatoru sociālajos tīklos un izsūtīšanai medijiem, kā arī komandas
kontaktpersonas datu (telefona numurs, e-pasts) izmantošanai informācijas sniegšanai
par organizatoru rīkotām sacensībām un saistītai informācijai.
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Ar šo apstiprinām komandas ______________ dalību 2022.g. atklātā Rīgas Jaungada kausā
telpu futbolā meitenēm un piekrītam turnīra reglamentam.
oficiālo personu
saraksts (amats /
vārds, uzvārds):

1.
2.
3.

kontaktpersona:
e-pasta adrese:
kontakta tālrunis:

KOMANDAS SASTĀVS
Nr.

Spēl.

p.k.

Nr.

Vārds, uzvārds

Personas kods

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Komandas formas krāsa: ___________________________________
Dalībnieces, piesakoties turnīram, apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas datums) izmantošanai
rezultātu apkopošanā un publicēšanā organizatoru rīkotu sacensību mājaslapās, ziņu, foto un video materiālu publicēšanai
organizatoru sociālajos tīklos un izsūtīšanai medijiem, kā arī komandas kontaktpersonas datu (telefona numurs, e-pasts)
izmantošanai informācijas sniegšanai par organizatoru rīkotām sacensībām un saistītai informācijai.

kluba vadītājs / komandas menedžeris:

paraksts

datums

