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Dundagas novada
hokeja sacensību
NOLIKUMS
1. Mērķis:
1.1 Organizēt Dundagas novada iedzīvotājiem sacensības, popularizējot hokeja
spēli un piesaistot jaunatni sporta aktivitātēm;
1.2 celt amatieru - hokejistu meistarības līmeni;
1.3 Piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem;
1.4 noskaidrot labākās komandas.
2. Vieta un laiks:
2.1 sacensības notiek 2013.gada 19.janvārī
atklātajā hokeja laukumā pie
Dundagas vidusskolas;
2.2 sacensību sākums pulksten 11.00;
2.3 Komandu pieteikumu iesniegšana sacensību dienā līdz pulksten 10.30 pie
tiesnešiem.
3. Sacensību vadība:
3.1 Sacensības organizē, ar spēles aizsargiem un vārtsargiem nodrošina sacensību
organizators;
3.2 Sacensību tiesneši - Raitis Kristiņš, Kaspars Kristiņš;
3.3 Galvenais tiesnesis - Atis Burnevics.
4. Sacensību dalībnieki:
4.1 Sacensībās komanda drīkst pieteikt 8 spēlētājus, minimālais spēlētāju skaits - 5
cilvēki;
4.2 Sacensībās drīkst piedalīties komanda, kura ir apguvusi hokeja spēles pamatus
un ievēro spēles noteikumus;
4.3 Pirms sacensību sākuma komandai jānomaksā dalības maksa - Ls 5 no
komandas;
4.4 Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli;
4.5 Vērtēšana atsevišķi sievietēm un vīriešiem netiek veikta;
4.6 Sacensību sistēmu izveido tiesneši sacensību dienā, ņemot vērā pieteikušos
komandu skaitu.

5. Sacensību noteikumi un vērtēšana:
5.1 Sacensības novusā notiek pēc IIHF apstiprinātiem noteikumiem (angļu valodā)
http://www.iihf.com/sk/iihf-home/sport/iihf-rule-book.html
5.2 Komanda ir tiesīga sākt spēli, ja uz to ieradušies vismaz 5 hokejisti. Ja komanda
3 minūšu laikā pilnā sastāvā neiziet uz ledus, spēle nenotiek un komandai tiek
ieskaitīts tehniskais zaudējums ar rezultātu (0:3);
5.3 Starp spēlētājiem ir pieļaujams tikai minimāls fiziskais kontakts, spēka
paņēmieni ir aizliegti;
5.4 Spēles laiks tiek sadalīts 2 periodos pa 10 minūtēm tīrā laika katrā. Iesildīšanās
ilgst ne ilgāk par 2 minūtēm. Starp periodiem ledus netiek tīrīts. Starp spēlēm ledu
tīra to komandu spēlētāji, kuriem ir paredzēta spēle.
5.5 Spēles notiek pēc riņķa sistēmas - katrs ar katru katrā vecuma grupā. Spēlē l
Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 pt, par neizšķirtu rezultātu pamatlaikā1pt, par uzvaru papildlaikā vai pēcspēles metienos vēl plus 1 pt, par zaudējumu
pamatlaikā– 0pt;
5.6 Pēc spēles pamatlaika, ja rezultāts ir neizšķirts, tiek izpildīti pēcspēles metieni.
Pēcspēles metienus izpilda pa vienam hokejistam no katras komandas. Sērija ilgst,
līdz viena komanda realizē, bet otra nerealizē metienu;
5.7 Uzvar komanda ar lielāko kopējo punktu summu;
5.8 Ja vienāds punktu skaits 2 komandām, tad augstāka vieta ir komandai kurai ir
labāks savstarpējās spēles rezultāts;
5.9 Ja vienāds punktu skaits 3 komandām, tad vērtē visu spēļu zaudēto un iegūto
vārtu attiecību;
5.10 Visus strīdus un domstarpības izšķir tiesneši. Protesti iesniedzami rakstveidā
galvenajam tiesnesim sacensību dienā;
5.11 Tiesnešiem ir tiesības mainīt sacensību nolikumu sacensību dienā.
6. Prasības hokeja komandai:
6.1 Hokejistiem jāievēro visus hokeja spēles noteikumus un šī nolikuma prasības,
jābūt disciplinētiem, organizētiem, jāizrāda cieņa pret pretiniekiem, saviem
komandas biedriem un skatītājiem. Par savas komandas hokejistu uzvedību ir
atbildīgs komandas kapteinis;
6.2 Pēc spēles beigām visiem komandā spēlējošiem hokejistiem jāpiedalās
atsveicināšanās rokas spiedienā;
6.3 Hokeja komandas pārstāvjiem nav tiesības iejaukties tiesnešu, kuri aizvada
spēli, darbā.

7. Apbalvošana:
7.1 Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas;
7.2 Apbalvo 1., 2. un 3. vietas ieguvējus ar medaļām un diplomiem. Hokeja
sacensību dalībnieki saņem brīvbiļetes uz ledus diskotēku.
Aiga Ūdre, Dundagas novada sporta organizatore
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Komandas kapteinis: _________________________________ /Vārds, Uzvārds/

