TARPTAUTINIS VAIKŲ FUTBOLO TURNYRAS
„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“
o 2022 metais VšĮ Visagino futbolo centras kartu su Visagino m.
savivaldybės administracija Visagine organizuoja tarptautinius vaikų
futbolo turnyrus „Visaginas Autumn Cup 2022“. Turnyrų organizavimo
tikslas – jaunųjų futbolininkų (-ių) sportinio meistriškumo ugdymas,
rungtynių praktikos su užsienio šalių komandomis įgijimas ir smagus
laiko praleidimas futbolą žaidžiantiems vaikams.
o Turnyras vyks Visagino dirbtinės dangos aikštėje (Parko g. 2 C,
Visaginas).

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“
Amžiaus

Žaidėjų

Rungtynių

Aikštės

Vartų

Kamuolio

Grupė
U-7

aikštėje
5x5

trukmė
25 min.

dydis
20 x 35

dydis
2*5 m

dydis
3

2016
U-8

5x5

25 min.

20 x 35

2*5 m

2015
U-9

7x7

2 x 20 min.

50 x 35

2014
U-10

7x7

2 x 20 min.

2013
U-11

9x9

2012
U-12
2011
Girls U-13
(2010-2013)
A ir B lygis

Nuoša
lės

Žaidėjų keitimai

Startinis

-

Be limitų

Mokestis
150 Eur

3

-

Be limitų

150 Eur

2*5 m

4

-

Be limitų

175 Eur

50 x 35

2*5 m

4

-

Be limitų

175 Eur

2 x 20 min.

60 x 48

2*5 m

4

+

Be limitų

200 Eur

9x9

2 x 20 min.

60 x 48

2*5 m

4

+

Be limitų

200 Eur

7x7

25 min.

50 x 35

2*5 m

4

- Be limitų

150 Eur

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“ NUOSTATAI
(1)
• varžybų taisyklės reglamentuojamos pagal UEFA (galimi taisyklių
pakeitimai aptariami su komandų atstovais prieš turnyrą);
• keitimai atliekami žaidimo metu ir jų skaičius neribojamas;
• žaidėjui gavus raudoną kortelę apie jo dalyvavimą kitose rungtynėse
sprendžia vyr. teisėjas;

• rungtynėms teisėjaus licencijuoti teisėjai;
• komanda nugalėtoja nustatoma įvertinant surinktų taškų skaičių. Esant
lygiam taškų skaičiui, aukštesnę vietą lemia tarpusavio susitikimo
rezultatas, bendras įvarčių skirtumas visose rungtynėse, didesnis pergalių
skaičius, didesnis įmuštu įvarčių skaičius, mažesnis kortelių skaičius
tarpusavio rungtynėse, burtų traukimas;

„VISAGINAS AUTUMN CUP 202“ NUOSTATAI
(2)
• kiekviena komanda sužais po 5-6 rungtynes;
• komandos sudėtis – iki 18 žaidėjų, 2 treneriai;

• į turnyrą kviečiamos dalyvauti komandos iš Lietuvos ir kitų pasaulio
šalių.
• komandos, nelaimėjusiosios prizinių vietų, gaus atminimo medalius.
• Žaidėjų sveikatos patikra:
• Komandos privalo turėti vardinę paraišką su gydytojo viza ir
žaidėjų sveikatos draudimo polisus.

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“ NUOSTATAI
(3)
• Nugalėtojų apdovanojimas:
• „Visaginas Autumn Cup“ turnyro I-III vietų laimėtojai apdovanojami taure ir
medaliais;
• komandos, nelaimėjusiosios prizinių vietų, gaus atminimo medalius.
• „Visaginas Autumn Cup“ turnyro prizais apdovanojami: geriausias turnyro
vartininkas, gynėjas, saugas, puolėjas;
• visos kitos komandos gaus dalyvių medalius.

• Komandų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos:
• turnyro dalyviai bus apgyvendinti viešbutyje;
• turnyro dalyvių kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka
komandiruojanti organizacija.

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“ NUOSTATAI
(4)
• Privatumo politika:
• Visi turnyro žaidėjai ir / ar jų tėvai arba globėjai yra informuojami, kad žaidėjų
asmens duomenys, valdomi ir tvarkomi organizatorių pagal BDAR taisykles ir
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.
• Visi dalyviai patvirtina, kad susipažino su turnyro nuostatais. Tai pat, kad visi
žaidėjai yra sveiki.

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“ MOKĖJIMAI
(1)
• Startinis dalyvio mokestis organizatoriams turi būti sumokamas
pavedimu ne vėliau kaip 4 (keturios) savaitės iki turnyro pradžios.
• Mokestis už apgyvendinimą. 50 % mokestis už nakvynę sumokamas
ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki turnyro pradžios.
• Komandos turi įsigyti tik organizatorių siūlomą apgyvendinimo
paslaugų paketą.
• Startinis dalyvio mokestis ir mokėjimai už nakvynę yra negrąžinami,
jei komanda neatvyko į turnyrą dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo
turnyro organizatorių.

„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“ MOKĖJIMAI
(2)
• Komandos vadovas/treneris yra atsakingas už jo atstovaujamos
komandos žaidėjų padarytą žalą turnyro metu.
• Komanda, sumokėdama startinį dalyvio mokestį, sutinka su visomis
turnyro taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis organizatorių nustatytų
taisyklių.
• Visi mokėjimai turi būti atliekami eurais į žemiau pateiktą banko
sąskaitą: SWEDBANK bankas, sąsk. Nr. LT617300010168768676.
Mokėjimo laukelyje prašome nurodyti komandos pavadinimą ir
amžiaus grupę. Pvz. Visagino Futbolo Centras, 2011 m (U-11 )

TURNYRO VIETA: VISAGINO DIRBTINĖS
DANGOS AIKŠTĖ

REGISTRACIJA
• el. paštu: bfa.visaginas@gmail.com
• arba telefonais:
• + 37068789032, Visagino futbolo centro direktorius Ivan Švabovič
(LT, RU, PL )
• + 37060041880, Visagino futbolo centro marketingo ir komunikacijos
vadovė Ieva Gasparovičiūtė ( LT, EN )
• +37062944060 Visagino futbolo centro treneris ir turnyro vadovas
Evaldas Kačinskas (LT, RU, ENG)
• +37062736397 Visagino futbolo centro trenerė ir turnyro vyr. teisėja
Evelina Visockytė ( LT, RU, EN )

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras

El. paštas: bfa.visaginas@gmail.com
Tel. nr. : +37068789032; +37060041880
Parko g. 2C, LT-31140 Visaginas
Įmonės kodas: 305806607

