Apstiprinu:
S/c „Mēmele” direktors

Z.Alksnis

BAUSKAS NOVADA SPORTA CENTRA „MĒMELE” KAUSA IZCĪŅA
HOKEJĀ.
NOLIKUMS
MĒRĶIS
♦ Popularizēt hokeju, kā vienu no saistošākajiem ziemas sporta veidiem.
♦ Sekmēt pašvaldību iedzīvotāju aktīvas un lietderīgas atpūtas iespējas ziemas
periodā.
♦ Noskaidrot labākās Bauskas novada komandas hokejā.
VIETA. LAIKS.
♦ Bauskas novada sporta bāzes slidotava. 2013.gada 26.janvāris, plkst. 10 00.
VADĪBA
♦ Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”.
♦ Galvenais tiesnesis Zintis Alksnis 29605602.
DALĪBNIEKI
♦ Kausa izcīņā piedalās Bauskas novada pašvaldību, darba kolektīvu, sastādītās
komandas un vieskomandas (komandas, kuru vairāk kā 50% dalībnieki nav
deklarēti Bauskas novadā).
♦ Komandā 10 spēlētāji.
♦ Sacensību laikā dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.
IZCĪŅAS KĀRTĪBA
♦ Izcīņas kārtība tiks noteikta vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
♦ Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0
punktu.
♦ Sacensības notiek uz samazināta (handbola)laukuma.
♦ Laukumā četri spēlētāji.
♦ Spēle notiek uz mazajiem vārtiem, bez vārtsargiem.
♦ Spēles ilgums 2x10 minūtes.
♦ Spēles laikā aizliegti spēka paņēmieni.
♦ Visiem komandas spēlētājiem jābūt vienādās formās.
♦ Spēlētājiem jābūt ķiverei un cimdiem, vēlami ceļu un elkoņu sargi!
♦ Komandas pārstāvim jāaizpilda spēles protokols 15 minūtes pirms spēles sākuma.
♦ Katra komanda nodrošina vienu laukuma tiesnesi!
♦ Pēc pieteikumu saņemšanas un izlozes 23.01., tiks sastādīts sacensību kalendārs
un katras komandas spēļu laiki tiks izziņoti atsevišķi.
DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
♦ Sacensību laikā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai
citas apreibinošās vielas.
♦ Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, protestēšana, utt./ izskata
tiesnešu kolēģijas un pārstāvju sanāksmē.
♦ Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un komandas
rezultāti anulēti.

FINANSES
♦ Dalības maksa vieskomandām– Ls 25,00 /divdesmit pieci lati/
♦ Dalības maksu līdz 2013. gada 25.janvārim jāiemaksā Bauskas novada
pašvaldības iestādes sporta centra „Mēmele” kontā:
Sporta centrs „Mēmele”
Uzvaras iela 10A, Bauska, LV 3901
SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X
Konts LV98UNLA0050019344476
♦ Dalības maksas tiks izlietotas sporta bāzes sagatavošanai un organizatorisko
izdevumu segšanai.
APBALVOŠANA
♦ 1.-3. vietu ieguvējas komandas saņems sporta centra „Mēmele” kausus, medaļas
un balvas.
♦ Rezultatīvākais un vērtīgākais spēlētājs saņems pārsteiguma balvas.
PIETEIKUMI
♦ Iepriekšējie komandu pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 23.janvārim plkst. 13 00
galvenajam tiesnesim Zintim Alksnim, telef./fax. 63960437, mob.29605602 vai
Ingai Ūbelei telef. 63922368, mob. 25949709
♦ Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā galvenajam tiesnesim.
♦ Katrs spēlētājs, ar parakstu komandas pieteikumā, atbild par savas veselības
stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās.
DAŽĀDI
♦ Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, savstarpēji
vienojoties.
♦ Ja komandu skaita dēļ nebūs iespējams sacensības noslēgt vienā dienā, tad s/c
„Mēmele” kausa izcīņa turpināsies 27.janvārī.

