Saskaņots:
Gulbenes sporta centra direktors
Z.Lazdiņš
2019.gada______________

Apstiprinu:
Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs
Gints Āboliņš
2019.gada________________

Gulbenes pilsētas atklātās kausaizcīņas sacensības hokejā
„Gulbene 2019”
NOLIKUMS
MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1. Popularizēt hokeju Gulbenes novada robežās.
2. Iesaistīt jaunatni hokeja nodarbībās.
3. Noskaidrot labākās komandas un spēlētājus sacensību atmosfērā.
LAIKS UN VIETA

1. Turnīrs notiek 2019.gada17. februārī plkst.10.00 Gulbenes stadionā O.Kalpaka 1A.
SACENSĪBU VADĪBA

1. Sacensības organizē Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas
stadionu un Gulbenes pilsētas pārvaldi.
2. Gulbenes sporta centrs nodrošina sacensību dalībnieku apbalvošanu, tējas un zupas produktu
iegādi, sacensību organizāciju un to norisi.
3. Sacensību galvenais tiesnesis Gatis Rikveilis
SACENSĪBU NOTEIKUMI

1. Spēles notiek pēc pastāvošajiem hokeja noteikumiem, ar nelielām korekcijām.
2. Turnīrā piedalās 4 uzaicinātās komandas.
3. Spēles tiesā divi laukuma tiesneši, strīdīgās situācijās izšķirošo lēmumu pieņem spēles tiesnesissekretārs.
4. Pēc katriem gūtajiem vārtiem komandas kapteinis sekretāram paziņo vārtu guvēja un piespēļu
autoru uzvārdus.
5. Ja tiks konstatēti Nolikuma pārkāpumi, spēles rezultāts tiks anulēts un pretinieka komandai tiks
piešķirta uzvara.
6. Nesportisku incidentu gadījumā organizatori var lemt par vainīgo spēlētāju vai arī visas
komandas diskvalifikāciju.
7. Spēļu laikā aizliegts izmantot spēka paņēmienus.
8. Spēļu kalendārs un kārtība tiks sastādīti pēc pieteikumu iesniegšanas.
9. Spēles ilgums ir atkarīgs no laika apstākļiem.
10. Noraidītais spēlētājs sodu izcieš divas minūtes.
11. Katra komanda sacensībām drīkst pieteikt ne vairāk, kā 15 spēlētājus.
12. Tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis.
13. Ja pēc kārtējās spēles beigām rezultāts ir neizšķirts, uzvarētāju komandas noteikšanai tiek
izpildīti soda metieni. Katra komanda izpilda pa trīs metieniem, ja metienos ir vienāds rezultāts,
tad metienus izpilda līdz viena komanda gūst vārtus. Metienu var izpildīt jebkurš spēlētājs, kas
fiksēts spēles protokolā un neizcieš sodu. Metienu izdarīšanas secību nosaka izloze.
14. Pēc spēlēm obligāta komandu atsveicināšanās.
15. Turnīra organizatori neatbild par spēļu laikā iegūtajām traumām.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI

1. Komandu sastāvos var spēlēt 2002.gadā dz. un vecāki spēlētāji.
2. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem drīkst piedalīties tikai ar vecāku rakstisku atļauju.
3. 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.
4. Visiem obligāts pilns hokeja formas ekipējums.
5. Turnīrā piedalīsies ierobežots Gulbenes novada komandu skaits, kā arī uzaicinātās komandas no
citiem novadiem.
6. Katrs spēlētājs var pieteikties tikai vienā komandā.
7. Spēlētājiem pārģērbšanās vietas tiks nodrošinātas (bez slidām).
8. Pēc spēlēm būs iespēja nomazgāties dušā, sacensību laikā būs karsta tēja, zupa.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

1. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem
komanda, kurai:
1.1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
1.2. labāka vārtu starpība visās turnīra spēlēs;
1.3. vairāk uzvaru turnīra laikā;
1.4. mazāka komandas soda minūšu summa;
Turnīra noslēgumā katrā komandā tiek apbalvoti labākie hokejisti.
2. Visas komandas saņem piemiņas kausus, iespējamas arī piemiņas veltes.
3. Komandasdalības maksa – €15
4. Dalības maksas tiks izmantota tiesnešu, mediķa un organizēšanas izdevumu segšanai.
Nolikumu sagatavoja: L.Cīrule-26330649

