
Kokneses novada ielu sacensību 2017 

HOKEJA sacensību 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt hokeju novada iedzīvotāju vidū. 

1.2. Veicināt novada pagastu savstarpējo sadarbību sporta jomā 

1.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

1.4. Iepazīstināt ar hokeja sacensībām iesācējus un amatierus 

1.5. Noskaidrot sacensību uzvarētājus 

 

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS  

Turnīrs notiek Ogres ledus hallē 2017.gada 12.maijā plkst. 22:00. 

3. DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās Kokneses novada ielu sacensību 2017 komandas, kuru sastāvos startē Kokneses 

novada iedzīvotāji un viņu viesi. Komandas sastāvā vismaz 3 spēlētāji, pieteikumā līdz 5 spēlētājiem. 

Turnīrā piedalās arī uzaicinātās komandas, ja paliek brīvas vietas. 

 

4. PIETEIKŠANĀS UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

Komandas piesakās turnīram iepriekš, iemaksājot dalības maksu – 10 EUR no dalībnieka. Pieteikšanās 

līdz 11.maijam. No dalības maksas tiks daļēji segti ledus halles īres izdevumi. Pieteikšanās pa telefonu 

29360940 vai e-pastu sportacentrs@koknese.lv vai arī uz vietas Kokneses sporta centrā pie Dāvja Kalniņa.  

5. SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc tam, kad būs saņemti komandu pieteikumi un būs zināms 

komandu skaits. Izspēles kārtība būs laicīgi sastādīta, lai turnīrs ritētu raiti sacensību dienā. Spēles tiek 

aizvadītas pēc „dīķa hokeja” noteikumiem. Galvenās atšķirības no parastā hokeja: 

 Spēlē 3 pret 3 bez vārtsargiem un uz mazajiem vārtiem 

 Nedrīkst mest ripu augstāk par celi 

 Nedrīkst spēlēt spēka spēli 

 

6. APBALVOŠANA 

Sacensību uzvarētājus apbalvo ar balvām. Apbalvo pirmās trīs vietas. 

7. SACENSĪBU VADĪBA 

Sacensības organizē Kokneses sporta centrs. 

8. TIESNEŠI 

Sacensības tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši, spēles protokolē organizatoru nozīmēti sekretāri. 

Galvenais tiesnesis – Dāvis Kalniņš. 

9. CITI NOTEIKUMI 

Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību izvešanas kārtību un to prasīs arī 

no sacensību dalībniekiem. Komandas kapteinis atbild par savu komandu spēlētāju atbilstību sacensību 

nolikumam. Par spēlētāju neatbilstību sacensību nolikumam, komanda tiek izslēgta no tālākas dalības. 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai 

slodzei. 

mailto:sportacentrs@koknese.lv

