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Valkas novada un Valgas pilsētas starptautiskā turnīra “Valkas - 
Valgas kauss 2015” izcīņas futbolā 

 
NOLIKUMS 

 
1. Mērķi un uzdevumi. 

                     Popularizēt futbolu bērnu vidū, pieredzes apmaiņa starp futbola 
skolām, klubiem dažādās valstīs, jauno futbolistu meistarības pilnveidošana. 

2. Turnīra organizatori. 
         Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome. 
      3.  Sacensību vieta un laiks. 

         2015. gada 21.-23. augusts, Valkas un Valgas pilsētu stadioni.   
      4. Dalībnieki. 

Turnīrā piedalās 2001. g.dz., 2003. g.dz., 2005. g.dz. un jaunāku 
dalībnieku komandas. Dalībniekiem obligāti jābūt spēlētāju licencei 
vai personu apliecinošam dokumentam. Dalībniekiem obligāti 
jāspēlē kājsargos. 
Turnīrā piedalīsies komandas no Latvijas, Igaunijas un citām 
uzaicinātām valstīm. 

      5.  Sacensību kārtība. 
Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis atkarībā no 
pieteikušos komandu skaita.  
2001. g. dz. spēles notiks 11x11, 2003. g. dz. - 8x8 un 2005. g. dz. 
spēles notiks - 8x8, maiņu skaits neierobežots. Drīkst veikt 
atkārtotas maiņas. 
Bumbas izmērs 2001. g. dz. - N5, 2003. g. dz.  - N4 un 2005. g. dz. 
- N4.  
Spēles ilgums: 2001. g. 2x20 – 30 minūtes, 2003 – 2005. g. dz. 
2x15 – 20 minūtes.  
Spēlētāju skats: 2001. g. dz. spēlētāju skaits 18+1 treneris; 2003. 
14+1; 2005. g. dz. spēlētāju skaits 14+1 treneris.  

      6. Vērtēšana.                                                               
                  6.1. Par uzvaru 3 punkti, par neizšķirtu - 1, par zaudējumu – 0. 
  6.2. Ja divām vai vairākām komandām vienāds punktu skaits tad 
ņem vērā 
     1) savstarpējo spēli 
     2) kopējo vārtu attiecību 
     3) kopējo iesisto vārtu skaitu 
     Ja rādītāji vienādi, tiks raidīti trīs 9 m sitieni. 
                      
    7. Pieteikumi.  
  Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: sports@valka.lv           
 
                                             



    8. Finanses.     
  Dalības maksa – 60.-EUR 
  Dalības maksu ieskaitīt: 

Biedrība “Atbalsts Valkai” 
reģ.nr. 40008063697 
Semināra 29, Valka, Valkas novads LV-4701 
konts: LV90UNLA0050001012299 

     9. Apbalvošana. 
Turnīrā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem. Tiks noteikts 
vērtīgākais spēlētājs. 
   10. Dzīvošana un ēdināšana. 

Izmitināšana Valkā (Latvija):  
Viesu mājas, cenas sākot no 7 – 26 EUR par diennakti; 
Valkas ģimnāzijas internāts, cena sākot no 8,54 EUR par diennakti; 
Hosteļa tipa viesnīca, cena sākot no 6,50 EUR par diennakti. 
Ēdināšana Valkā (Latvija) Valkas ģimnāzijas ēdnīca līdz 10 EUR 

(3 ēdienreizes dienā). 
Vairāk informācijas: www.visit.valka.lv 

  Izmitināšana Valgā (Igaunija): 
  Valgas arodskolas dienesta viesnīca – 10 EUR par diennakti; 

Valgas Militārais muzejs - 10 EUR par diennakti (piedāvā arī 
ekskursijas un muzeja apskati: http://www.isamaalinemuuseum.ee). 

  Ēdināšana Valgā (Igaunija): 
Abās iepriekšminētajās apmešanās vietās ir pieejama ēdināšana, 
cena ir atkarīga no vēlmēm. 
 

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz 
turnīru! 

 

http://www.visit.valka.lv/
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