
Apstiprinu:
Kuldīgas NSS direktors A.Kimbors

           2018.gada 16.janvārī

   Zibensturnīrs hokejā 3:3
NOLIKUMS

1.Vieta un laiks.
Kuldīgas slidotavā, V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā.
19.janvārī plkst. 19.00 vīriešu komandām (spēlētāji no 16 gadu vecuma);
23.janvārī plkst.16.00 jauniešu  komandām (spēlētāji līdz 15 gadu vecumam).
2.Sacensību vadība. 
Turnīru organizē un vada Kuldīgas novada Sporta skola.  Galvenie tiesneši Ainārs Krūmiņš un 
Ivo Solomahins.
3.Dalībnieki.
3.1.Komandas sastāvs – 3 spēlētāji vienlaicīgi uz laukuma (pieteikumā 5).
3.2.Par veselības stāvokli atbild  dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.
3.3. Komandām uz pirmo spēli jāiesniedz komandas pieteikums uz  veidlapas un jauniešu 
komandām arī vecāku iesniegums (pielikumā).
3.4.Jauniešu komandām pieteikumā jānorāda pilngadīgā persona, kura ir atbildīga par 
komandas dalību turnīrā.
4.Sacensību sarīkošanas kārtība .
4.1.Izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.
4.2.Spēlē  bez vārtsarga uz mazajiem vārtiem.  
4.3.Pie komandas pārkāpuma tiek izpildīts soda metiens.
4.4.Komandām jāievēro sporta bāzes iekšējie  kārtības noteikumi.
5.Uzvarētāju noteikšana.
5.1.Par uzvaru komanda saņem 3 punktus; par neizšķirtu – 1 punktu; par zaudējumu – 0 
punktus.
5.2.Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu  ieņem 
komanda, kurai:
1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
2. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
3. vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;
4.labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
5. vairāk iegūto vārtu visās spēlēs.
6.Finansiālie noteikumi.
Dalības maksa vīriešu komandām 10,- EUR  no komandas.
7.Pieteikumi.
7.1. Komandām  jāpiesakās sacensību dienā līdz plkst. 18.30 (pieaugušajiem) un 15.30 
(jauniešiem), vai iepriekš pie sacensību galvenajiem tiesnešiem A. Krūmiņa (pieaugušie, tālr. 
26441415) un I. Solomahina (jaunieši, tālr. 29810990)
7.2.Komandas vārdiskais pieteikums pēc izstrādātā parauga jānodod līdz komandas pirmajai 
spēlei   galvenajam tiesnesim.
8.Apbalvošana.
Uzvarētāja komanda izcīna kausu. 1.-3.vietu izcīnījušo komandu spēlētāji saņem medaļas.

Piezīme : turnīra norise atkarīga no laika apstākļiem !



_________________________________
( NOSAUKUMS)

PIETEIKUMS
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Kuldīgā, 2018.gada ____.janvārī

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Paraksts par 
veselības stāvokļa 
atbilstību slodzei

1.
2.
3.
4.
5.

Spēlētājs ar savu parakstu apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētājai 
slodzei un Nolikuma ievērošanu.

Komandas pārstāvis________________________________
Vārds,uzvārds, paraksts

_______________________________
tālruņa num., e-pasts



Zibensturnīra hokejā

galvenajiem tiesnešiem A.Krūmiņam
un I. Solomahinam

Iesniegums.

Es, ______________________ (vārds, uzvārds), atļauju savam 

dēlam ,___________________ (vārds, uzvārds) ,piedalīties Zibensturnīrā 

hokejā Kuldīgā 2018.gada ____.janvārī.

Uzņemos atbildību par sava dēla veselības stāvokli turnīra laikā.

__________________ (paraksts)

__________________ (datums)


