VAIKŲ FUTBOLO TURNYRAS
„HEGELMANN CUP 2020“

2020 07 04 – 2020 07 05
NUOSTATAI

1. Vykdymo vieta ir laikas
1.1. Turnyras vykdomas LFF treniruočių centro aikštėse (Aukštaičių g. 51, Kaunas). Turnyro data 2020 m. liepos 4 d. (2011 m., 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. gim.) ir 2020 m. liepos 5 d. (2009 m., ir
2010 m. gim.).
1.2. Tikslų tvarkaraštį kiekviena komanda gaus prieš turnyrą.
2. Turnyro organizatoriai
2.1. Turnyrą organizuoja - „FC Hegelmann akademija“, Kauno apskrities futbolo federacija ir
partneriai.
Organizatorių kontaktai:
- Turnyro organizatorius „FC Hegelmann akademija“ vadovas Dainius Šumauskas:
867950200/fklygis@gmail.com
- KAFF atsakingasis sekretorius Karolis Dieninis: 861102457/info@kaff.lt
3. Tikslas ir uždaviniai
3.1. Populiarinti futbolą moksleivių tarpe.
3.2. Kelti jaunųjų futbolininkų meistriškumą.
3.3. Bendradarbiauti, dalintis patirtimi su kitais Lietuvos futbolo klubais bei mokyklomis.
4. Dalyviai
4.1. Šešiose amžiaus grupėse (2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. gim.)
dalyvauja vaikų futbolo klubai ir mokyklos iš Lietuvos. Visų amžiaus grupių komandos bus
skirstomos į dviejų skirtingų lygių grupes: A arba B (jei į turnyrą užsiregistruoja pakankamas
skaičius komandų);
4.2. 2014 m. gim. komandų paraiškoje gali būti ne daugiau 8 žaidėjų ir 1 treneris; 2011 m., 2012
m., 2013 m. gim. amžiaus grupių komandose gali būti ne daugiau 12 žaidėjų ir 2 trenerių; 2009 m.
ir 2010 m. amžiaus grupių komandose gali būti ne daugiau 14 žaidėjų ir 2 trenerių;
4.4. Komandos privalo turėti tvarkingą sportinę aprangą.

Data
2020.07.04
2020.07.04
2020.07.04
2020.07.04
2020.07.05
2020.07.05

Amžius
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2009 m.
2010 m.

Žaidžia
4x4
5x5 (4+1)
5x5 (4+1)
5x5 (4+1)
8x8 (7+1)
8x8 (7+1)

Kamuolys
Nr. 3
Nr. 3
Nr. 3
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 4

Aikštės dydis
12x20 m.
15x22 m.
15x22 m.
15x22 m.
22,5x45 m.
22,5x45 m.

Vartai
1,3x0.9 m.
3x2 m.
3x2 m.
3x2 m.
5x2 m.
5x2 m.

5. Turnyro vykdymo sąlygos ir nugalėtojų nustatymas
5.1. Turnyro metu rezultatai 2011 m., 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. gim. amžiaus grupėse
nefiksuojami, o 2009 m. ir 2010 m. – fiksuojami.
5.2. Visus ginčytinus klausimus sprendžia turnyro organizatoriai.
5.3. 2009 m. ir 2010 m. amžiaus grupėse komandoms surinkus po vienodą taškų skaičių, galutinė
vieta turnyrinėje lentelėje nustatoma pagal tarpusavio rungtynių rezultatą.
6. Apdovanojimai
6.1. Visų 2011 m., 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. gim. amžiaus grupių turnyruose žaidusių komandų
žaidėjai apdovanojami medaliais, o visos komandos - atminimo taurėmis.
6.2. 2009 m. ir 2010 m. amžiaus grupėse medaliais ir taurėmis apdovanojamos 1-3 vietas užėmusios
komandos ir jų žaidėjai bei po vieną naudingiausią 1-3 vietas užėmusių komandų žaidėją.
7. Priėmimo sąlygos
7.1. Visas atvykimo į turnyrą išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
8. Privatumo politika
8.1. Visi turnyro žaidėjai ir/ar jų tėvai arba globėjai yra informuojami, kad žaidėjų asmens
duomenys, valdomi ir tvarkomi organizatorių, nėra vieši, tačiau Žaidėjo vardas, pavardė, amžius
(jei aktualu) ir foto nuotrauka ar video gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su
Žaidėjo pasiekimais futbole ir/ ar kita jo veikla, susijusia su futbolu.

