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Rīga
05.10.2018.

Rīgas Futbola skolas turnīri
“RĪGA BUMBO! Rudenī 2019”
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Turnīra mērķis un uzdevumi:
Futbola popularizācija jaunatnes vidu;
Jauno futbolistu meistarības pilnveidošana, sacensību pieredzes gūšana;
Pieredzes apmaiņa starp Rīgas pilsētas futbola skolām, klubiem un komandām;
Rīgas pilsētas jaunizveidotas futbola infrastruktūras attīstība.

2.
Turnīra organizācija:
2.1. Turnīru organizē Rīgas Futbola skolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Rīgas Futbola
skolu.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Vieta un laiks : Turnīri notiek uz jaunizveidotiem futbola laukumiem:
07.09.2019. - Rīgas 31. vidusskolā | U-7 no 11:00 līdz 14:30;
08.09.2019. - Rīgas Pļavnieku pamatskola | U-8 no 11:00 līdz 15:30;
14.09.2019. - Rīgas 96. vidusskolā | U-9 no 11:00 līdz 15:30;
15.09.2019. - Rīgas 89. vidusskolā | U-10 no 09:00 līdz 14:00;
15.09.2019. - Rīgas 89. vidusskolā | U-10 no 14:00 līdz 19:00;
21.09.2019. - Centra sporta kvartāls | U-11 no 09:00 līdz 14:00;
21.09.2019. - Centra sporta kvartāls | U-11 no 14:00 līdz 19:00.

4.
Turnīru izspēles kārtība:
4.1.
Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem un LFF rekomendācijām
ar sekojošām izmaiņām:
4.1.1. U-11; U-10 vecumam: futbols 8 x 8: laukums 40x60m, vārti 2x5, bumbas Nr.4;
4.1.2. U-9; U-8 vecumam: futbols 6 x 6: 30x40m laukums, vārti 2x3, bumbas Nr.3;
4.1.3. U-7 vecumam: futbols 5 x 5: 25x35m laukums, vārti 2x3, bumbas Nr.3;
4.1.4. Turnīros drīkst piedalīties meiteņu komandas (vecākas par 1 gadu).
4.2.
Spēļu ilgums:
4.2.1. U-11; U-10: spēles ilgums 1 x 25 minūtes.
4.2.2. U-9: spēles ilgums 1 x 20 minūtes.
4.2.3. U-8: spēles ilgums 1 x 15 minūtes.
4.2.4. U-7: spēles ilgums 1 x 12 minūtes.
4.2.5. Spēlētāju maiņu skaits nav ierobežots, ar spēlētāju atpakaļ maiņu.
4.3.
U-8; U-7 vecuma grupās sacensības notiek bez turnīra tabulas, labākās komandas
un spēlētāji netiek izcelti.
4.4.
U-11; U-10; U-9 vecuma grupās tiek vestas turnīra tabulas:
4.4.1. Komandu vietu kārtību (apakšgrupā) nosaka pēc iegūto punktu skaita: uzvara – 3
punkti, neizšķirts – 1 punkts, zaudējums – 0 punkti. Vienādu punktu summas gadījumā,
divām vai vairākām komandām, augstāko vietu ieņem komanda kurai:
4.4.1.1. labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (starp komandām ar vienādu punktu skaitu);
4.4.1.2. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība (starp komandām ar vienādu punktu skaitu);

4.4.1.3. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
4.4.1.4. vairāk gūto vārtu visās spēlēs;
4.4.1.5. ja visi rādītāji būs vienādi, notiek 9m. (7m. - U-7, U-8, U-9) soda sitienu sērija.
5.
5.1.
5.2.

Dalībnieki:
U-11; U-10 komandas: 15 spēlētāji un treneris.
U-9; U-8; U-7 komandas: 11 spēlētāji un treneris.

6.
Medicīniskā palīdzība:
6.1. Turnīru laikā dežurēs sertificēts medicīniskais personāls pirmās palīdzības
sniegšanai;
6.2. Katrai komandai obligāta pirmās medicīniskās palīdzības soma uz spēlēm.
7.
Finansiālie noteikumi:
7.1. Turnīra dalības maksa - bezmaksas.
7.2. Visus komandas uzturēšanas izdevumus turnīrā (ēdināšana, ceļa izdevumi)
sedz komandējošās organizācijas.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Apbalvošana:
U-11; U-10 komandas kas turnīra izcīnīs 1 vietas, tiks apbalvotas ar bumbām.
U-9 komandas kas turnīra izcīnīs 1-3 vietas, tiks apbalvotas ar bumbām.
U-8; U-7 visas komandas tiks apbalvotas ar medaļām.

