SKAISTKALNES PAGASTA ATKLĀTAIS
HOKEJA TURNĪRS
2018.gada 11.februārī pl.10.00.
Skaistkalnes centra dīķī.

Nolikums.
Mērķis un uzdevumi
•
•
•

Popularizēt un attīstīt hokeja spēli Vecumnieku novadā.
Veicināt un popularizēt veselīga dzīvesveida un saturīga brīvā laika pavadīšanu.
Noskaidrot spēcīgāko komandu.

Vadība
•
•
•

Turnīru organizē Skaistkalnes entuziasti sadarbībā ar Vecumniekus pagastu.
Galvenais sacensību tiesnesis – Ēvalds Čerpinskis
Informācijai tel.28864042

Laiks un vieta
•

Turnīrs norisināsies 11.februārī Skaistkalnes centra dīķī pl.10:00, komandu reģistrācija no plkst.
9:00.

Dalībnieki
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Turnīrā var piedalīties komandas, kuras vēlas un garantē ievērot nolikumu, ir iesniegušas
pieteikumu uz e-pastu evaldsch@inbox.lv vai piereģistrējušās norises vietā .
Turnīrā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 15 gadiem. Personas, kuras ir
jaunākas par 18 gadiem drīkst piedalīties tikai ar vecāku rakstisku atļauju.
Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst
noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.
Turnīrā nevar piedalīties KHL, NHL, Latvijas virslīgas, Latvijas izlases hokejisti, profesionāli
spēlētāji, jeb spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar profesionālu hokeja klubu, kā arī spēlētāji,
kas spēlē Latvijas jaunatnes čempionātā U 16-18-20,) un spēlētāji, kuri pēdējos 3 gadus ir spēlējuši
jebkura vecuma valstsvienības izlasē.
Vienas komandas sastāvā uz laukuma vienlaicīgi nedrīkst atrasties vairāk kā 2 hokeja amatierlīgu
(piemēram, ZAHL, NAHL, EHL u.c.) spēlētāji.
Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā, kā arī turnīra laikā nav atļauts pāriet citas
komandas sastāvā.

Par spēlētāju veselības stāvokli turnīra spēlēs ir atbildīgi paši spēlētāji, apstiprinot to
ar parakstu pieteikumā. Jauniešiem par veselības stāvokli atbild vecāki, apstiprinot
to ar parakstu.
Katrā komandā ir septiņi spēlētāji.
Spēles laikā uz laukuma vienas komandas sastāvā drīkst atrasties 4 laukuma spēlētāji.
Komandai var būt tīs rezerves spēlētāji .

Noteikumi
•

Obligātais ekipējums – slidas, ķivere, nūja (vēlami arī kājsargi, elkonsargi, hokeja cimdi,).

•

Spēle notiek uz maziem vārtiem bez vārtsargiem. (Ja turnīra organizatoriem būs iespēja nodrošināt
divus ekipētus vārtsargus, tad spēle notiks uz oriģinālajiem hokeja vārtiem. Ja komandai ir savs
ekipēts vārtsargs, tad vārtus sargā viņš). Spēlējot uz mazajiem vārtiem ,spēlētājiem aizliegts sargāt
savus vārtus. Ja spēles tiesnesis konstatē vārtu sargāšanu no aizsargājošās komandas puses, tad tiek
nozīmēts soda metiens pa tukšiem vārtiem no atzīmētās vietas.

•

Aizliegts - lietot spēka paņēmienus
-lietot šķīlienus.

•

Aizliegts atrasties uz ledus alkohola reibumā.

Spēļu rīkošanas kārtība
•
•
•
•
•

Turnīra izspēles kārtību sastāda turnīra organizatori atkarībā no pieteikto komandu skaita pirms
turnīra sākuma kopā ar komandu pārstāvjiem..
Spēles laiks ir 2 periodi pa 5 minūtēm tīrā laika.( Laiks var mainīties atkarībā no komandu skaita)
Pārtraukums starp periodiem 1 min. Pēc katra perioda komandas mainās laukuma pusēm.
Rezerves spēlētāji mainās laukuma centrā brīdinot tiesnesi-sekretāru.
Pēc katras spēles nākošo spēļu komandu dalībnieki tīra ledu.
Par Nolikuma neievērošanu vai neierašanos uz spēli vai atteikšanos turpināt spēli, komandai
ieskaita zaudējumu W:0.

• Turnīra organizatori neatbild par spēļu laikā iegūtajām traumām.
•
•

Turnīra laikā būs iespēja padzert karstu tēju.
Dalībniekiem būs iespēja uzcept (….)

Disciplinārie sodi un diskvalifikācija
• Spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli galvenais tiesnesis ir tiesīgs
izslēgt no turnīra;
• Par tīšu provocēšanu un kautiņa izraisīšanu spēles laikā vai pēc tās,
turnīra galvenais tiesnesis ir tiesīgs izslēgt no turnīra visu komandu.
Vērtēšana
•
•

Par uzvaru komandai tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, par zaudējumu 0 punktu..
Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda,
kurai:
-vairāk punktu savstarpējās spēlēs,
- labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs,
- vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs,

Tiesneši
•

Spēļu tiesāšanā tiek iesaistītas visas komandas. Katrai komandai jānodrošina divi tiesneši.

Pieteikumi
•

•

Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 10.februāra vakaram (līdz pl.20.00), sūtot uz epastu evaldsch@inbox.lv
(Pieteikuma formu skatīt zemāk)
Komandu sastāvā var pieteikt ne vairāk kā 7 dalībniekus.

•
•

Katrai komandai saviem spēlētājiem ir jānodrošina vienādas atpazīšanas zīmes (krekli, apsēji u.c.)
Turnīra dalība- 10 eiro no komandas. Ja piesakās turnīra dienā – 15.

Apbalvošana
•

1-3. vietu komandas tiek apbalvotas ar kausiem, dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām.

__________________________________________________
KOMANDAS
PIETEIKUMS
Skaistkalnes atklātajam amatieru hokeja turnīram
27.01.2018.

N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas
gads
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7.

Komandas pārstāvis _____________ tālr. nr. _____________

Paraksts vai ārsta apliecinājums
par veselības stāvokļa atbilstību
(paraksta uzsākot turnīru)

