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NOLIKUMS
Ludzas novada 2019. gada čempionāts handbolā
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt handbolu Ludzas novadā un paaugstināt spēlētāju meistarību.
1.2. Noteikt 2019. gada čempionus, godalgoto vietu ieguvējus un komandu ranga kārtību.
2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē Ludzas novada pašvaldība.
2.2. Sacensību norisi vada Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta organizators
Andrejs Narnickis un apstiprinātā tiesnešu kolēģija.
4. Noteikumi par dalībniekiem.
4.1. Sacensībās var piedalīties visi iedzīvotāji, kuriem to ļauj veselības stāvoklis.
4.2. Sacensības notiek vīriešu un sieviešu konkurencē.
4.3. Komandas komplektējas pēc pašu izvēles.
4.4. Komandas sastāvs – 14 spēlētāji un pārstāvis.
4.5. Komanda drīkst pieteikt tikai 5 (piecus) spēlētājus no tiem, kuri šogad spēlēja LR čempionāta
augstākajā līgā.
4.6. Ja spēlētājs ir pieteikts kādas komandas sastāvā, viņš nedrīkst spēlēt citā komandā.
4.7. Komandu izdevumus sacensību laikā sedz pašas komandas.
4.8. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselību.
4.9. Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīgi atbildīgi par kārtības ievērošanu sacensību
vietā.
4.10. Ludzas NSS sportisti (2002.-03. g. dzimušie zēni un meitenes) spēlē ar savām komandām,
jaunatnes olimpiādes sagatavošanai.
5. Sacensību sarīkošanas kārtība.
5.1. Sacensības notiek pēc starptautiskajiem handbola spēles noteikumiem ar visām IHF noteiktajām
izmaiņām un papildinājumiem.
5.2. Spēles laiks – divi puslaiki pa 20 min.
5.3. Sacensību sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita.
5.4. Visas spēles notiek trešdienās, spēļu kalendārā paredzētajā laikā.
5.5. Ja komanda neierodas uz spēli vai pārtrauc to un atsakās turpināt spēlēt, tai piešķir zaudējumu ar
rezultātu 0:10. Gadījumā, ja spēle pārtraukta pie rezultāta, kas pārsniedz minēto vārtu starpību, tiek
ieskaitīts spēles pārtraukšanas brīdī esošais rezultāts.
5.6. Ja komandu sastāvā piedalās spēlētājs, kuram nav tiesību spēlēt (nav pieteikts vai cits iemesls),
komandai piešķir zaudējumu ar rezultātu 0:10.

5.7. Sekretariāts var lemt par komandas izslēgšanu no sacensībām atkarībā no pārkāpuma rakstura.
5.8. Ja komandu no sacensībām izslēdz vai arī tā pati pārtrauc piedalīšanos sacensībās, visus tās spēļu
rezultātus anulē.
5.9. Diskvalifikācijas (izņemot diskvalifikāciju pēc trešā 2 min. noraidījuma) vai noraidījuma līdz
spēles beigām iemesls jāieraksta spēles protokolā.
5.10. Par protestu jābrīdina spēles sekretariāts pēc spēles, izdarot ierakstu spēles protokolā.
5.11. Ja komandai piešķir zaudējumu, tad vienāda punktu skaita gadījumā, sodītā komanda ieņem
zemāku vietu.
6. Vērtēšana.
6.1. Uzvara vienā spēlē dod 2 punktus, neizšķirts 1, zaudējums 0.
6.2. Komandas vietu katrā posmā nosaka izcīnīto punktu summa. Ja divām vai vairākām komandām
ir vienāds punktu skaits, tad augstāko vietu nosaka:
- lielāks izcīnīto punktu skaits savstarpējās spēlēs;
- labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība savstarpējā spēlē;
- labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
- labāka iegūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.
7. Sacensību vieta un laiks.
Čempionāta spēles notiek trešdienās Ludzas novada 2. vidusskolas sporta hallē.
8. Apbalvošana.
8.1. Par 1., 2., 3. vietu komandas un dalībnieki tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem
8.2. Labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
9. Pieteikums.
Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 4. martam. tel. 28351822, vai e-pasts andrejs.narnickis@ludza.lv.
Lūgums pieteikuma norādīt Pieejamie spēļu laiki.

Pieteikuma paraugs:
PIETEIKUMS
Ludzas novada 2019. gada čempionātam handbolā (vīriešiem, sievietēm.)
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