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1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt un attīstīt hokeja spēli Ādažu novadā. 

1.2. Veicināt un popularizēt veselīga dzīves veida un saturīga brīvā laika pavadīšanas veida 

nozīmi. 

1.3. Noskaidrot 2019. gada turnīra uzvarētājus. 

 

2. VADĪBA 

2.1. Turnīru organizē Ādažu novada sporta daļas sadarbībā ar biedrībām “Garkalnes 

olimpiskais centrs” un “Vienoti sportam”.     

2.2. Galvenais sacensību tiesnesis Edgars Krūze (tel. 29416419) 

 

3. LAIKS UN VIETA 

3.1. Turnīrs norisināsies laika posmā no janvāra līdz februārim. Turnīra sākums plkst. 11:00. 

Komandu ierašanās un reģistrācija no plkst.10:00. – 10:45. 

3.2. Turnīrā piedalās iepriekš pieteikušās 12 komandas. 

3.3. Komandu pieteikumi tiek pieņemti līdz 25.01.2019. plkst. 17:00 

3.4. Turnīrs norisināsies 3 posmos: 

3.4.1. 1.posms 26.janvārī, Ādažu novada Stadionā, Gaujas ielā 30 

3.4.2. 2.posms (fināla posms) 2.februārī Garkalnes olimpiskajā centrā, Ceriņu ielā 

3.5. Laika apstākļu dēļ norises laiki var tikt mainīti, kā arī iespējams iekļauts kāds papildus 

posms. 

 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Turnīrā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 15 gadiem. Personas, kuras ir 

jaunākas par 18 gadiem drīkst piedalīties tikai ar vecāku rakstisku atļauju un ārsta izziņu 

par veselības stāvokļa atbilstību. 

4.2. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, 

kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem un jānēsā pilns kakla aizsargs. 

4.3. Turnīrā nevar piedalīties KHL, MHL, Latvijas virslīgas, Latvijas izlases hokejisti, 

profesionāli spēlētāji, jeb spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar profesionālu hokeja 

klubu, kā arī spēlētāji, kas spēlē Latvijas jaunatnes čempionātā U 16-18-20, 

Baltkrievijas atklātajā hokeja čempionātā (BAČ) un spēlētāji, kuri pēdējos 3 gadus ir 

spēlējuši jebkura vecuma valstsvienības izlasē. 

4.4. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā, kā arī turnīra laikā nav atļauts pāriet 

citas komandas sastāvā. 

4.5. 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. 

4.6. Izdarīt izmaiņas, atsaukt un pieteikt spēlētājus iespējams pēc pirmā izspēlētā apļa.  



 

 

5. TURNĪRA IZSPĒLES KĀRTĪBA 

5.1. Turnīrs notiek 3 (trīs) posmos: 

5.1.1. Pirmajā posmā piedalās iepriekš pieteikušās 12 komandas. Komandas tiek 

sadalītas 2 grupās, kur katra ar katru sacenšas pēc apļa sistēmas – grupu 

turnīrā.  

5.1.2. Katras grupas 3 labākās komandas kvalificējas turnīra nākamajai kārtai 

5.1.3. Otrajā posmā notiek izslēgšanas turnīrs - spēlē komandas, kuras 1.posmā 

izcīnīja pirmās sešas vietas 

5.1.4. Organizētājiem pastāv iespēja noteikt vēl papildus 2 organizētāju izvēlētas 

komandas uz 2.posmu.  

5.1.5. Komandas izspēlē katra ar katru. Pēc tam tiek spēlēts play off, kur 

1.komanda spēlē pret 4.komandu un 2.komanda pret 3.komandu. 

5.1.6. Mazajā finālā, par trešo vietu, tiekas pusfināla zaudētājas komandas. 

5.1.7. Finālā 2 labākās komandas spēlē līdz 2 uzvarām. 

5.1.8. Izspēles kārtība var tikt mainīta, pirms tam brīdinot komandu pārstāvjus. 

 

6. SPĒLES NOTEIKUMI 

6.1. Katra komanda turnīram uz katru posmu var pieteikt 6 spēlētājus. 

6.2. Spēles laikā uz laukuma vienas komandas sastāvā drīkst atrasties 5 laukuma spēlētāji. 

6.3. 1..posmā spēles norit dīķa hokejam paredzētā laukumā bez bortiem. 

6.4.  Final four norit uz hokeja laukuma ar bortiem. 

6.5. Spēles notiek bez vārtu sargiem uz mazajiem hokeja vārtiem. 

6.6.  Spēles laiks ir 2 periodi pa 8 minūtēm tīrā laika. Pārtraukums starp periodiem 3 min. 

Pēc katra perioda komandas mainās laukuma pusēm. 

6.7. 1. un 2.posmā spēles pamatlaiks var beigties neizšķirti. 

6.8. Sākot spēli, tiek veikts iemetiens laukuma centrā. 

6.9. Pēc vārtu guvuma ripa pāriet komandai, kura iepriekš aizsargājās. 

6.10. Aizliegts gūt vārtus pāri centra līnijai. Lai izdarītu metienu pa vārtiem, spēlētājam ir 

jāšķērso centra līnija. 

6.11. Ja ripa ir atstājusi laukumu no spēlētāja nūjas, tā pāriet otrai komandai. 

6.12. Spēles laiks tiek apturēts pēc pārkāpuma izdarīšanas (norādīti sadaļā “Spēlēt 

aizliegts”). 

6.13. Par pārkāpumu komanda spēlē mazākumā 1 minūti. 

6.14. Katru spēlē tiesā viens tiesnesis no tajā laikā nespēlējošo komandu puses. 

6.15. Spēļu kalendāru sastāda galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto un ieradušos 

komandu  skaita.  

6.16. Komanda, kas turnīra dienā laikā neierodas uz turnīru, pie spēlēšanas netiek 

pielaista. 

 

7. VĒRTĒŠANA 

7.1. Par uzvaru pamatlaikā komandai tiek piešķirti 3 punkti, par uzvaru pēcspēles metienos 2 

punkti, par zaudējumu pēcspēles metienos 1 punkts, par zaudējumu pamatlaikā 0 

punktu. 

7.2. 1. un 2.posmā spēles pamatlaiks var beigties neizšķirti. 

7.3. Final four turnīrā, ja pēc spēles pamatlaika tiek fiksēts neizšķirts rezultāts, tad komandas 

izpilda pēcspēles metienus. 

7.4. Katra komanda izpilda pa trīs metieniem, ja metienos ir vienāds rezultāts, tad metienus 

izpilda līdz viena komanda gūst vārtus, bet otra nē. Metienu var izpildīt jebkurš 

spēlētājs, kas fiksēts spēles protokolā un neizcieš sodu. Metienu izdarīšanas secību 

nosaka izloze. 



7.5. Komandu vietas tiek noteiktas atbilstoši izcīnīto punktu summai. 

7.6. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem 

komanda, kurai: 

7.6.1. Ir vairāk uzvaru; 

7.6.2. Ir labāka savstarpējo spēļu vārtu attiecība; 

7.6.3. Ir vairāk gūto vārtu. 

7.6.4. vairāk punktu savstarpējās spēlēs. 

 

8. SPĒLĒ AIZLIEGTS 

8.1. Pielietot spēka paņēmienus (sitiens, sitiens ar nūju, grūšana vai turēšana, citas rupjības) 

8.2. Lamāties, lietot necenzētus vārdus. 

8.3. Nepakļauties tiesneša norādījumiem. 

8.4. Atkārtotu tiesneša norādījumu neievērošanas gadījumā, spēlētājs var tikt diskvalificēts 

no spēles vai turnīra. 

 

9. EKIPĒJUMS 

9.1. Minimālais spēlētāja ekipējums: hokeja nūja, slidas; 

9.2. Ieteiktais ekipējums: ceļu sargi, elkoņu sargi, cimdi, ķivere, nūja, slidas 

9.3. Vienai komandai jāvelk turnīra rīkotāju sarūpētās vestes. 

 

10. PIETEIKUMI 

10.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi (skat. 1. pielikumu) jāiesniedz  dienu pirms 

1.posma norises, sūtot uz e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv. 

10.2. Turnīrā ir ierobežots dalībnieku skaits – 12 komandas. 

10.3. Komandu sastāvā var pieteikt ne vairāk kā 6 spēlētājus uz katru posmu. 

 

11. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

11.1. Dalība turnīrā ir BEZ MAKSAS. 

 

12. APBALVOŠANA 

12.1. 1.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu un medaļām. 

12.2. 2.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. 

12.3. Ar speciālām balvām tiek apbalvots Fināla labākais spēlētājs, kuru nosaka turnīra 

galvenais tiesnesis. 

 

13. DROŠĪBA 

13.1. Organizatori turnīra laikā neatbild par dalībnieku iespējamajām traumām vai 

veselības traucējumiem. Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu drošību un 

veselību. 

13.2. Turnīra 1. un iespējams 2.posms notiek uz atklāta ledus laukuma DĪĶA, tāpēc 

jāievēro visi drošības noteikumi, kas saistīti ar atrašanos ziemā uz ledus. 

13.3. Pasākuma laikā netiek pieļauta alkohola lietošana, spēlei netiks reģistrēts dalībnieks, 

kas atradīsies alkohola reibumā. 

13.4. Sacensības notiek ziemas apstākļos brīvā dabā, tāpēc parūpējieties par atbilstošu 

apģērbu starp spēlēm un parūpējieties par aizsardzību pret apsaldējumiem. 

13.5. Šis ir brīvprātīgs pasākums cilvēkiem ar kopīgām interesēm. Sacensību organizatori 

atbild par spēļu organizēšanu, punktu skaitīšanu un apkopošanu, balvu sagādi un sadali. 

PAR VISU CITU ATBILD KATRS PATS PARS SEVI. 

13.6. Bērnu vecāki ir atbildīgi par savu bērnu drošību un veselību aukstajos laika 

apstākļos. 
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14. DATU AIZSARDZĪBA 

14.1. Turnīra laikā var tikt veikta fotogrāfēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt 

izmantoti Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības kontos 

sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Flickr. 

14.2. Ar savu dalību turnīrā apliecināt, ka esat informēts un piekritis, ka turnīra laikā varat 

tikt fotografēts un/vai filmēts. 

14.3. Drošības nolūkos pasākuma laikā Jūs varat tikt pakļauts video novērošanai. 

14.4. JŪSU ATRAŠANĀS PASĀKUMA NORISES VIETĀ IR APLEICINĀJUMS 

TAM, KA PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM. 

 

http://www.adazi.lv/

