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Vidzemes Olimpiskā centra hokeja sacensību “Zelta Ripa” 2019. gada 
 

NOLIKUMS 

 

 
Mērķis 
1) Popularizēt hokeju bērnu un jauniešu vidū. 
2) Popularizēt un attīstīt hokeju Valmierā un Vidzemes reģionā. 

3) Noskaidrot 2019.g. labāko Vidzemes skolas komandu 
 

Vadība 
Sacensības organizē un vada Vidzemes Olimpiskais centrs (J.Lauris, mob. tel. 
29111097 e-mail janis.lauris@voc.lv) un Valmieras hokeja klubs. 
Laiks un vieta 
Sacensības (Zelta Ripa) notiek 3 posmos: 

1. posms- līdz 2019. gada 1.martam skolām jāiesniedz pieteikumi par piedalīšanos 
sacensībās. 

2. posms- no 2019. gada 4.marta līdz 31. martam komandas spēlē priekšsacīkstēs 
VOC ledus hallē. 

3. posms- no 2019. gada 1.aprīļa līdz 5.aprīlim pusfināla , fināla spēles un par 
vietām notiek VOC Ledus hallē (Rīgas 91,Valmiera). 

 

Dalībnieki 
1) Sacensības notiek vienā vecuma grupā: 

- vecuma grupa; piedalās jaunieši, kuri dzimuši 2007.-2009.gadā ,jaunietes 
2006.dz.g. un jaunākas (sacensībās nepiedalās sporta skolu hokeja nodaļu un 
hokeja klubu audzēkņi ,kuri trenējas hokejā 

2) Komandas sastāvā drīkst pieteikt 10 laukuma spēlētājus. 
3) Katra skola var pieteikt ne vairāk kā 3 komandas. 
4) Katrs spēlētājs var pieteikties tikai vienā komandā. 
5) Ja tiks konstatēti Nolikuma pārkāpumi, spēles rezultāts tiks anulēts un pretinieka 
komandai tiks piešķirta uzvara. 

 

Sarīkošanas kārtība 
Spēļu kalendārs un kārtība tiks sastādīti pēc pieteikumu iesniegšanas. 
Organizatori nodrošina sacensību dalībniekus ar pilnu hokeja ekipējumu (t.sk. nūjas), 
laukuma tiesnešiem un medpersonālu. 
Skolas nodrošina dalībniekus ar spēļu krekliem. (Atsevišķos gadījumos – 
organizatori) 
Katrā komandā spēlē piedalās 5 laukuma spēlētāji (bez vārtsargiem). Vienlaicīgi notiek 
2 spēles (šķērsām zonās) uz samazinātiem hokeja vārtiem . Pēc 1,5 min. spēles tiek 
dots svilpes signāls vai sirēna un notiek spēlētāju maiņa.  Spēles ilgums 2 
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x 15 min. (netīrais laiks). Noraidītais spēlētājs sodu izcieš vienu minūti. Vienā dienā 
katra komanda aizvada max 2 spēles. 
Tiesnešus nozīmē un sacensību kalendāru sastāda Vidzemes Olimpiskais centrs un 
Valmieras hokeja klubs. 

 
 

Uzvarētāju noteikšana 
Sacensībās tiek noskaidrots uzvarētājs , kā arī komandas, kuras ieguvušas 
godalgotās un pārējās vietas. 
Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus , par neizšķirtu 1 punktu , par 
zaudējumu 0 punktus. 
Komandai, kura uz spēli paredzētajā laikā neiziet laukumā, tiek piešķirts zaudējums. 
Par atkārtotu neierašanos komanda tiek diskvalificēta no sacensībām. 

 
Pieteikumi 
Komandu pieteikumi tiek iesūtīti līdz 01.03.2019. uz janis.lauris@voc.lv, 
tel: 29111097. Pieteikumā jāuzrāda komandas nosaukums un skola, kā arī spēlētāju 
vārds, uzvārds un dzimšanas gads (pases kopija). Skolas pārstāvis ar parakstu 
pieteikumā apliecina spēlētāju atbilstību sacensībām. 

 
 

Protesti 
Protesti tiek iesniegti VOC diennakts laikā pēc spēles. 

 
Apbalvošana 
Komandas, sacensību uzvarētājas tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem, spēlētāji ar 
piemiņas balvām un medaļām, kā arī neatkarīgi no ieņemtās vietas turnīrā katra 
komanda tieka apbalvota ar turnīra atbalstītāju balvām. 

 
Finansiālie noteikumi 
Sacensības tiek organizētas no dalībnieku iemaksām. Vienas spēles maksa katrai 
komandai – 15 EUR (ietilpst ledus īre , pilna hokeja inventāra noma: ķivere , slidas, 
nūjas un pilns hokeja aizsargbruņu komplekts , medpersonāls , tiesneši). 

 
Citi noteikumi 
Sacensību dalībniekiem pirms pirmajām spēlēm tiks demonstrēti un sniegti ieteikumi 
pareizai hokeja ekipējuma uzvilkšanai. 
Dalībniekiem un komandu pārstāvjiem tiks izskaidroti spēles noteikumi un izspēles 
kārtība. 

mailto:janis.lauris@voc.lv

