FK “Jaunpils” ziemas kauss futbolā
U-10 vecuma grupas turnīra
nolikums
1. Mērķi un uzdevumi:
1.1. Popularizēt futbolu, kā komandu sporta veidu Jaunpils novada un apkārtējo
novadu bērnu un jauniešu vidū;
1.2. Veicināt sabiedrības interesi par futbolu, kā sporta veidu;
1.3. Popularizēt futbolu, kā veselīgu dzīves veidu un aktīva brīvā laika pavadīšanu
bērnu, jauniešu un pārējo iedzīvotāju vidū;
1.4. Veicināt sadarbību un draudzīgas attiecības starp bērnu un jauniešu futbola
komandām;
1.5. Noskaidrot turnīra labākās komandas;
2. Futbola turnīra organizatori:
2.1. Turnīru FK “Jaunpils” ziemas kauss U-10 vecuma grupā organizē FK
Jaunpils;
2.2. Sacensību galvenais koordinators Sandris Grīnfogels (+371 27566433);
2.3. Dalības maksa par piedalīšanos turnīrā – 80 eiro.
3. Vieta un laiks:
3.1. Sporta kompleksa telpās Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā;
3.2. Turnīrs notiks 2019.gada 7.aprīlī, sākums 11:00.
4. Dalībnieki un pieteikšanās:
4.1. Sacensībās piedalīsies komandas no dažādiem Latvijas novadiem;
4.2. Vecuma grupas:
U-10 grupa (bērni, kas dzimuši 2009. gadā un jaunāki);
4.3. Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā komandā, kā arī turnīra laikā nav
atļauts pāriet citas komandas sastāvā;
4.4. Ieteicams komandai tērpties vienādas krāsas kreklos;
4.3. Komandas pieteikums dalībai turnīrā jāiesūta līdz š.g.8. martam uz e-pastu:
info@fkjaunpils.lv ;
4.4. Komandā drīkst pieteikt ne vairāk, kā 10 dalībniekus.

5. Turnīra kārtība:
5.1. Turnīrs notiek pēc vispārējiem futbola noteikumiem un galvenā tiesneša
norādījumiem;
5.2. Spēles laikā uz laukuma komandā atrodas 4 laukuma spēlētāji un vārtsargs;
5.3. Spēles laiks - 1 x 18 minūtes tīrā laika;
5.4. Komandas spēlēs vienā grupā;
5.5. Turnīra spēļu grafiks un tabulas tiks nosūtītas katram komandas pārstāvim, kā
arī atspoguļots turnīra norises vietā un organizatora interneta mājas lapā:
www.fkjaunpilslv;
5.6. Par komandas neierašanos uz spēli tiek piešķirts zaudējums 0:5;
5.7. Maiņu skaits nav ierobežots.
6. Uzvarētāju noteikšana
6.1. Uzvara tiek vērtēta ar 3 punktiem, neizšķirts ar 1, bet zaudējums - ar 0 punktu;
6.2. Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā.;
6.3. Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām ir vienāds, tad augstāku vietu
iegūst komanda, kurai ir:
o Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība);
o Vairāk uzvaru visās spēlēs;
o Labāka iegūto uz zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
o Lielāks vārtu guvums visās spēlēs.
7. Tiesneši:
Sacensības tiesā futbola turnīra organizatora nozīmētie tiesneši. Tiesnešu lēmums
ir galīgs, to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.
8. Apbalvošana:
8.1. Komandas, kas ieguvušas 1-3.vietu tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
8.2. Pārējo vietu ieguvējiem turnīrā – pateicības.
8.3. Katra komanda saņem pārsteiguma balvu.
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