Nolikums
Daugavgrīvas kauss futbolā meitenēm 2017
(2002.g.dz. un jaunākās, 11 pret 11)
1. Mērķis
1. Daugavgrīvas kauss futbolā meitenēm tiek rīkots ar mērķi popularizēt meiteņu futbolu
Latvijā.
2. Paaugstināt Latvijas meiteņu komandu un spēlētāju meistarību.
2. Sacensību organizācija
3. Sacensības organizē un vada Rīgas Futbola skola sadarbībā ar Latvijas Futbola
Federāciju.
4. Sacensības notiek uz dabīgā zālāja laukuma.
5. Sacensību laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs komandas ārsts vai treneris.
6. Sacensību galvenā tiesnese O.Žmaka.
3. Sacensību vieta un laiks
7. Sacensības notiek 2017.gada 28.jūnijā plkst. 12.00 Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas
stadionā (Parādes iela 5c, Rīga)*.
4. Dalībnieki
8. Sacensībās var piedalīties 2002. gadā dzimušās un jaunākās meitenes.
5. Spēlētāju formas tērps
9. Komandu spēlētājām obligāti jābūt vienādas krāsas kreklos.
6. Pieteikumi
10. Komandām iepriekšējie pieteikumi jāiesūta sacensību galvenājai tiesnesei O.Žmakai uz
e-pasta adresi grizli17@inbox.lv līdz 2017.gada 19.maijam.
11. Maksimālais komandu skaits sacensībās – 4.
12. Komandas pieteikumā spēles dienā var iekļaut 18 spēlētājas + 1 treneri.
7. Sacensību sarīkošanās kārtība
13. Sacensībās piedalās 4 komandas.
14. Spēlē 11 pret 11 (10 laukuma spēlētājas + 1 vārtsargs)
15. Izspēles sistēma - aplis.
16. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar sekojošām izmaiņām:
16.1. spēles laiks 1 X 35 min.;
16.2. bumbas izmērs – 5.
16.3. spēlētāju maiņu skaits neierobežots;
16.4. komandai, kura neieradās uz spēli tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3;
16.5. katrai komandai tiek nodrošinātas 3 spēles.
8. Vērtēšana
17. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu.
18. Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc
savstarpējās spēles rezultāta (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto
vārtu skaits). Ja arī šīs rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek ņemts vērā lielākais uzvaru skaits

visās spēlēs. Labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits visās spēlēs. Ja visi
rādītāji būs vienādi, notiek izloze starp komandām.
9. Medicīniskā palīdzība
19. Turnīru laikā dežurēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai;
20. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.
10. Apbalvošana
21. Komandas, kuras izcīnījušas godalgotas vietas, sacensību organizatori apbalvo ar
attiecīgas pakāpes kausiem un medaļām (18+1 treneris).
22. Atsevišķi ir paredzētas balvas turnīra vērtīgākām spēlētājām.
11. Dalības maksa
23. Dalības maksa par turnīru ir 50.00 EUR no komandas.
24. Dalības maksu līdz 19.05.2017. komandas ieskaita:
Biedrība “Rīgas futbola skolas atbalsta biedrība”
Reģistrācijas numurs:
40008241812
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
LV33NDEA0000084577847
NDEALV2X
12. Finansiālie noteikumi
25. Komandas nokļūšanu līdz sacensību norises vietai nodrošina attiecīgā komanda, kura
pieteikusies dalībai.
26. Izdevumus, kas saistīti ar komandas piedalīšanos sacensībās (ēdināšana, ekipējums) sedz
sacensību dalībnieku klubi vai komandas.

