APSTIPRINU:
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja
S.Gutāne
29.01.2013.

Ludzas novada 2013.g.
Atkl tais turnīrs HOKEJ
Nolikums
1.

Mērķis un uzdevums
1.1. Veicināt vispusīgu, harmonisku, fiziski un garīgi attīstītu, pilnvērtīgu mūsdienu un
nākotnes sabiedrības locekļu veidošanu.
1.2. Popularizēt hokeju jaunatnes un iedzīvotāju vidū.
Iesaistīt bērnus, jauniešus, skolenu vecākus, iedzīvotājus sacensību atmosfērā.

2.

Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē Ludzas novada pašvaldība.
2.2. Sacensību norisi vada Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
galvenais speciālists sporta jomā Andrejs Narnickis un apstiprinātā tiesnešu kolēģija.

3.

Vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek 09.02.2013 Slidotavā pie Ludzas novada Sporta skolas.
3.2. Sacensību sākums plkst.10.00.
3.3. Slikto laika apstākļu gadījumā turnīrs tiks pārcelts. Par turnīru tiks paziņots katras
komandas pārstāvjiem pa telefonu.

4.

Noteikumi par dalībniekiem
4.1. Sacensībās var piedalīties visi iedzīvotāji, kam to ļauj veselības stāvoklis.
4.2. Komandas komplektējas pēc pašu izvēles.
4.3. Komandas sastāvs – 15 spēlētāji un pārstāvis.
4.4. Komandas pašas savus spēlētājus apgādā ar inventāru.
4.5. Ja spēlētājs ir izgājis laukumā kādas komandas sastāvā, viņu nevar pieteikt cita
komanda.
4.6. Komandu izdevumus sacensību laikā sedz pašas komandas.
4.7. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselību, ko apliecina ar parakstu komandas
pieteikumā, spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam nepieciešama vecāku piekrišana viņu
dalībai turnīrā, kas apliecināta ar parakstu.
4.8. Katrai komandai līdz pirmajai spēlei ir jāiesniedz pieteikums, kurā ir jānorāda:
komandas nosaukums, spēlētāju vārds un uzvārds, personas kods, komandas pārstāvja
telefona numurs, spēlētāju paraksts par veselības stāvokli, vecāku paraksts, pārstāvja
vārds, uzvārds un telefona numurs.
4.9.Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīgi atbildīgi par kārtības ievērošanu sacensību
vietā
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5.

Sacensību sarīkošanas kārtība.
5.1. Spēles laiks: divi puslaiki pa 15.min,
5.2. Neizšķirta rezultāta gadījumā katra komanda izpilda 3 soda metienus,
5.3. Par uzvaru pamatlaikā komanda iegūst 3 punktus,
5.4. Par uzvaru pēc soda metienu sērijas komanda iegūst 2 punktus,
5.5. Par neizšķirtu rezultātu pamatlaikā komanda iegūst 1 punktu,
5.6. Noraidījumu gadījumā spēlētāju noraida uz 1 minūti,
5.7. Par rupju pārkāpumu (nesportiska uzvedība, pretinieka sišana, tiesneša apvainošana
ar rupjiem vārdiem, ne tikai spēles laikā) tiesnešu kolēģija drīkst atstādināt spēlētāju līdz
turnīra beigām,
5.8. Sacensību sistēmu un spēles laiku nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita,

6.

Apbalvošana
Tiks apbalvotas 3 labākās komandas ar kausiem, katrs dalibnieki ar diplomiem.

7.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos jāiesniedz līdz 07.02.2013. pa e-pastu
narn2@inbox.lv vai telefonu 28351822
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