City Cup 2013
12. – 14.jūlijs
Jelgava, Latvija
Ar lielu prieku aicinām piedalīties jaunatnes futbola turnīrā City Cup 2013. Trešo gadu
pēc kārtas tiek organizēts futbola festivāls City Cup, tāpēc aicinām spēlētājus, trenerus,
vecākus, tiesnešus, pārstāvjus, atbalstītājus un citus pievienoties un būt daļai šī futbola
festivāla.
Norises laiks
12.07.2013. – 14.07.2013. (piektdiena līdz svētdiena)
Norises vietas
Jelgava un Ozolnieki
Organizatori
Turnīru organizē Futbola Skola Metta kopā ar Futbola Klubu Jelgava
City Cup izspēle
Komandas tiek sadalītas apakšgrupās un katra komanda ar katru izspēlē savstarpējo
spēli savā apakšgrupā. Katrai komandai turnīra laikā ir jāaizvada vismaz piecas spēles.
Pēc apakšgrupu izspēlēm notiek izslēgšanas spēles par vietu sadalījumu. U-8 un U-7
spēles notiek bez oficiālu rezultātu fiksēšanas.
Futbola laukumi
Visas spēles norisināsies uz zālāja laukumiem vai uz jaunākās paaudzes mākslīgā
seguma laukuma.
Tiesneši
Visi tiesneši ir licencēti Latvijas Futbola Federācijā vai City Cup
Spēļu noteikumi
Spēles tiek spēlētas pēc UEFA un LFF noteikumiem.
Komandu pārstāvji pirms turnīra sākuma piereģistrē komandu, komandas spēlētājus un
oficiālās personas.
 Futbols 6 x 6 – 12 spēlētāji un 3 oficiālās personas
 Futbols 8 x 8 – 14 spēlētāji un 3 oficiālās personas
Spēlētājs turnīra laikā drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu savā vecuma grupā. Ja
spēlētājs saņem sarkano kartiņu, tad automātiski izlaiž nākamo spēli.
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Spēles apakšgrupās
Komandas tiek sadalītas apakšgrupās, kurās katra komanda ar katru izspēlē savstarpējo
spēli grupas ietvaros.
Vietu sadalījums grupā tiek noteikts pēc iegūto punktu skaitu, pēc apakšgrupu spēļu
izspēles. Uzvara – 3 punkti, neizšķirts – 1 punkts, zaudējums – 0 punkti. Visas komandas
kvalificējas izslēgšanas spēlēm.
Vienādu punktu summas gadījumā, divām vai vairākām komandām, augstāko vietu
ieņem tā komanda, kurai:
 labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti);
 vairāk uzvaru visās spēlēs;
 labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
 vairāk gūto vārtu visās spēlēs;
 mazāk neizšķirtu;
Ja visi iepriekš minētie rādītāji ir vienādi, tad tiek izpildīti 3 soda sitieni.
U-8 un U-7 vecuma grupās spēles tiek izspēlētas bez oficiālām turnīru tabulām un
punktiem.
Ja izslēgšanas spēļu gala rezultāts pēc oficiālā laika beigām ir neizšķirts, tad tiek
nozīmēti pēcspēļu soda sitieni. Katrai komandai pa 3 sitieniem.
Medicīniskā palīdzība
Katrs spēlētājs pats atbild par savu veselību spēles laikā, atrodoties uz laukuma, kā arī
ārpus tā, tai skaitā, ceļā uz un no turnīra.
Turnīra laikā dežūrēs medicīniskais personāls pirmās palīdzības sniegšanai. Sīkāku traumu
gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti vai treneri. Treneriem
obligāti jābūt līdzi pirmās medicīniskās palīdzības somai.
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Reģistrācija un dalības maksa
Komandu reģistrācija notiek līdz 2013.gada 7.jūnijam.
Komandas var reģistrēt sūtot pieteikuma formu uz e-pastu info@citycup.lv. Vairāk
informācijas pa tālruni +371 2932 8918
Komandas dalības maksa:
 Futbols 6 x 6 (U-7,U-8,U-9) – 70 LVL
 Futbols 8 x 8 (U-10,U-11,U-12) – 100 LVL
Ar turnīru saistītie finansiālie nosacījumi ir jānokārto līdz 2013.gada 14.jūnijam (sk. Rekvizīti
norēķiniem)
Dzīvošana
Turnīra dalībniekiem dzīvošana uz vietas ir no12. līdz 14.jūlijam. Kopā ir 2 (divas) naktis.
 Skolā (līdzi savs guļammaiss un matracis) – 2 LVL dienā
 Hostelis – 4 LVL dienā
 Hostelis 2 zvaigznes – 8 LVL dienā
 Hostelis 3 zvaigznes – 12 LVL dienā
Ar turnīru saistītie finansiālie nosacījumi ir jānokārto līdz 2013.gada 14.jūnijam (sk. Rekvizīti
norēķiniem)
Ēdināšana
Komandu ēdināšana būs gājiena attālumā no spēļu norises vietām. Par alerģijām pret
atsevišķiem ēdiena produktiem lūgums ziņot pirms turnīra.
Ēdināšanas piedāvājums – 16LVL no katra dalībnieka
 Piektdiena – pusdienas, vakariņas
 Sestdiena – brokastis, pusdienas, vakariņas
 Svētdiena – brokastis, pusdienas
Ar turnīru saistītie finansiālie nosacījumi ir jānokārto līdz 2013.gada 14.jūnijam (sk. Rekvizīti
norēķiniem)
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Balvas
Katrs turnīra dalībnieks saņems City Cup 2013 diplomu.
U-9, U-10, U-11, U-12 vecuma grupās uzvarētājs, otrās un trešās vietas ieguvēji saņem
kausu un medaļas. U-7, U-8 vecuma grupās katrs spēlētājs saņem City Cup 2013
medaļu.
Dalībnieku svinīgās ceremonijas
13.jūlijā - turnīra svinīgais sveiciens
14.jūlijā - apbalvošana
Rekvizīti norēķiniem
Ar turnīru saistītie finansiālie nosacījumi ir jānokārto līdz 2013.gada 14.jūnijam, izmantojot
zemāk norādītos rekvizītus.
Lai saņemtu rēķinu, piesakoties nepieciešams norādīt rekvizītus, cilvēku skaitu un
pakalpojumu.
Veicot pārskaitījumu, maksājuma laukā ierakstīt norādi: City Cup 2013
Nordea Bank Finland Plc
NDEALV22X
LV32NDEA0000080877994 LVL
Informācijai
www.citycup.lv
E-pasts: info@citycup.lv
Tālrunis: +371 2932 8918, +371 2643 0033
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