
 
Riga City Cup 2018 

Nolikums 

1. Turnīra mērķi 
1.1. Noteikt turnīra uzvarētāju. 
1.2. Attīstīt jaunatnes futbolu Latvijā. 
1.3. Uzlabot spēlētāju, treneru un tiesnešu profesionālās sportiskās iemaņas. 

 
2. Turnīra organizācija 

2.1. Turnīru organizē Rīgas futbola skolas atbalsta biedriba.  
 

3. Vieta un laiks  
3.1. Rīgas Olimpiskais Centrs, Rīga, Grostonas 6b..  
3.2. Datumi:  

U-13: 17-18.02.2018 
U-14: 24-25.02.2018 
 

4. Dalībnieki 
4.1. Futbolisti:  

4.1.1. U-13 – futbolisti kas dzimuši 2005. gadā un jaunaki.  
4.1.2. U-14 – futbolisti kas dzimuši 2004. gadā un jaunaki. 

4.2. Spēles pieteikumā - 18 futbolisti, spēlētāju maiņas – 7. 
 

5. Turnīra izspēles kārtība 
5.1. Komandu skaits: 10. 
5.2. 2 grupas pa 5 komandām. 4 spēles katrai komandai grupu posmā. Pēc 

grupu posma katras grupas 5.komanda spēlē par 9.vietu turnīrā. Top 4 
komandas no katras grupas izspēlē pusfinālus un finālus par attiecīgi 1.-
4. vietu un 5.-8. vietu. Kā minimums katrai komandai ir garantētas 5 
spēles.  

5.3. Ja divām un vairāk komandām kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits, 
komandu izvietojums tabulā tiks noteikts pēc sekojošiem rādītājiem: 

5.3.1. lielāks iegūto punktu skaits savstarpējās spēlēs; 
5.3.2. kopējā vārtu attiecība savstarpējās spēlēs; 
5.3.3. lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs; 
5.3.4. kopējā vārtu attiecība visas turnīra spēlēs; 
5.3.5. lielāks gūto vārtu skaits visas turnīra spēlēs; 
5.3.6. mazāks disciplināro punktu skaits (dzeltenas un sarkanas 

kartiņas) 
5.3.7. 11.m. soda sitienu sērija (3 soda sitieni un līdz uzvarētājs tiek 

noteikts). Komandai ir jāizmanto dažādi spēlētāji katram soda 
sitienam, līdz visi spēlētāji ir situši.; 



 
5.4. Ja kāda no izslēgšanas spēlēm vai fināliem beidzas ar neizšķirtu, tiek 

izpildīti soda sitieni. Katra komanda sit 3 soda sitienus. Ja vēl joprojām 
ir neizšķirts, tiek dots katrai komandai vēl viens soda sitiens līdz 
uzvarētājs tiek noteikts. Komandai ir jāizmanto dažādi spēlētāji katram 
soda sitienam, līdz visi spēlētāji ir situši. 

 
6. Noteikumi 

6.1. Turnīrs notiek saskaņā ar FIFA un LFF futbola noteikumiem. 
6.2. Spēles laiks: 1x30min 
6.3. Spelētāju skaits laukumā: 11*11 
6.4. Maiņas: Bezlimita 
6.5. Spēlētājs, kurš spēles, laikā saņēmis sarkano kartīti, tiek noraidīts līdz 

spēles beigām un tiek diskvalificēts uz nākamo spēli. 
 

7. Medicīniskā palīdzība 
7.1. Turnīra laikā dežurēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības 

sniegšanai. Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem 
sniedz komandu ārsti vai treneri. Komandu treneriem obligāti jābūt 
līdzi pirmās medicīniskās palīdzības soma. 
 

8. Apbalvošana 
8.1. Turnīra godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un medaļām. 

 
9. Finansiālie noteikumi    

9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu ierašanos, ēdināšanu, sedz 
komandējošā organizācija. 

9.2. Dalības maksa – 300 EUR no komandas. 
9.2.1. Rīgas komandām 50% atlaide. 

9.3. Norēķinu konts: 
Biedrība “Rīgas futbola skolas atbalsta biedrība” 
Reģistrācijas numurs: 
40008241812 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
LV33NDEA0000084577847 
NDEALV2X 

 

Kontakta persona: Pāvels Kuriļonoks +371 26619089 

pavels.kurilonoks@gmail.com 


