
               
                                                            

                                                                     MĪTAVAS CUP
                                                                          Regbija turnīrs jauniešiem

                             Turnīrs     veltīts     trenera Igora Umecka piemiņai.

 Mērķis:
 Sporta kontaktu nostiprināšana
 Regbija popularizācija Jelgavā
 Noskaidrot spēcīgāko komandu
 Veselīga dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū

Vieta  :
22. septembrī 2019. g. (svētdiena). Reģistrācijas sākums 10 00, ZOC sporta laukums (dabīgais segums). Oficiālā atklāšana 
11:00 

Vecuma grupas
U-12(2007,2008),U-14(2005-2006), 
U12 - 7 uz laukuma, 5 maiņas. Spēles ilgums 2x7 min.
U14 – 7 uz laukuma, 5 maiņas. Spēles ilgums 2x7.min. 
Turnīrā piedalīsies komandas no Latvijas, Krievijas un Lietuvas valstīm. 

Turnīra vērtēšanas sistēma:
3 punkti - uzvara
2 punkti – neizšķirti spēlēta spēle
1 punkts - zaudējums
0 punktu – neierašanās uz spēli
Ja komanda neierodas uz spēli, tā saņem 30-0 zaudējumu un 0 punktu. Par atkārtoto neierašanos uz spēli komanda tiek 
diskvalificēta no turnīra. 
Vienādu punktu skaits
Gadījumos, ja komandām būs vienāds punktu skaits un rezultāts izšķirsies, tad ņems vērā šādus faktorus:

 Punktu skaits savstarpējās spēlēs
 Iegūto/zaudēto punktu skaits savstarpējās spēlēs
 Iegūto/zaudēto punktu starpība visās spēlēs

Pusfinālos un spēlēs par godalgām, ja spēle beidzas ar neizšķirtu rezultātu tiesnesis piešķir papildlaiku 5 minūtes un komandas spēlē
līdz „zelta piezemējumam”. Papildlaiku daudzums nav ierobežots, starp papildlaikiem ir pārtraukums 1. minūte. 

Spēļu kārtība
U12,14 vecuma grupā:
Komandas tiek dalītas divās grupās vai izspēlē apļa turnīru. Katra no komandām izspēlē grupas spēles, kur ieņem attiecīgās vietas. 
Pusfināli un fināli ir iekļauti. 
Noraidījumi

 Par nesportisku rīcību vai pārkāpumu tiesnesim ir tiesības noraidīt spēlētāju no laukuma, uz 2 minūtēm parādot dzelteno 
kartīti. 

 Par atkārtoto pārkāpumu vai, saņemot otro dzelteno kartīti, kā arī par ļoti smaga rakstura pārkāpumu tiesnesis ir tiesīgs 
parādīt sarkano kartiņu. Spēlētājs, kurš ir saņēmis sarkano kartiņu tiek diskvalificēts un sacensībās vairs piedalīties 
nevarēs. 

Komandu reģistrācija:
Pieteikumi par piedalīšanos turnīrā tiks pieņemti līdz 2019. gada 10. septembrim uz e-mail adresi: info@rkmitava.lv
Aizpildīts pieteikums ir jānosūta līdz 20. Septembrim. 

Iemaksas:
Dalības maksa: U12 – 70 eiro, U14 – 70 eiro



Dalības maksā ietilpst: medicīna, organizācijas izmaksas, pusdienas turnīra dalībniekiem. Tiesnešu darbu nodrošina turnīra 
organizators, piemiņas balvas. 

Apbalvošana  :
Komandām, kuras ieņēmušas 1-3 vietu, pasniegs: kausus, medaļas. Labākos spēlētājus apbalvos ar kausiem. Komandas, kuras 
ieņems zemākas vietas, saņems piemiņas balvas. Visi spēlētāji un treneri tiek apbalvoti ar piemiņas krekliem. 

Organizātori:
Latvijas Regbija federācija
Regbija klubs „Mītava”
Jelgavas sporta servisa centrs
Pilsēta Jelgava

Atbildīgie par turnīra rīkošanu  :
 Kristīne Bulkovska +37126176748 – Organizatore. 
 Dmitrijs Bondarenko +37129808605 – Organizators, atbildīgais par izmitināšanu, transfēriem un vīzām. 



Vārds Uzvārds Dzimšanas datum

Ar sacensības nolikumu esmu iepazinies

Organizācijas pārstāvis:

Datums:  


