
                 

Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklātā čempionāta hokejā 

NOLIKUMS 

 

1.Mērķi un uzdevumi 

1.1. Popularizēt, attīstīt un organizēt hokeja norisi Jēkabpils novadā. 

1.2. Veicināt visu vecuma grupu iedzīvotāju veselīgu un saturīgu dzīvesveidu. 

1.3. Noskaidrot Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklātā čempionāta hokejā uzvarētājus 

un labākos spēlētājus. 

 

2. Vadība 

2.1. Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklāto čempionātu hokejā (turpmāk- Čempionāts) 

organizē un vada biedrība “Sporta attīstības fonds” sadarbībā ar Jēkabpils Sporta centru. 

2.2. Čempionāta tiešo vadību un koordinēšanu nodrošina Jēkabpils ledus halles vadītājs 

Aigars Krasovskis (tālr. + 371 29264033, e-pasts: aigars.22@inbox.lv). 

 

3. Vieta un laiks 

3.1. Čempionāta norises vieta ir Jēkabpils sporta halles Ledus halle Brīvības ielā 289 b, 

Jēkabpilī. 

3.2. Čempionāta norises laiks ir no 2022.gada 2.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim darba 

dienās no plkst. 18.00 līdz 21.00, kā arī sestdienās un svētdienās. Čempionāta spēļu 

kalendāra pieejamības datums Jēkabpils Sporta centra un Latvijas Hokeja līgas tīmekļa 

vietnēs- 2022.gada 1.oktobris. Čempionāta vadībai un Komandām savstarpēji vienojoties, 

var grozīt Čempionāta spēļu kalendārā norādīto spēļu norises datumu un laiku. 

3.3. Pēc Čempionāta sākšanās komanda, kas piedalās Čempionātā (turpmāk- Komanda), 

drīkst pārcelt spēli vienu reizi, paziņojot par to Čempionāta tiešajam vadītājam ne vēlāk 

kā 7 dienas pirms pārceļamās spēles. Pēc šī termiņa iesniegts lūgums netiek izskatīts un 

spēle netiek pārcelta. Par pārceltās spēles norises laiku Čempionāta vadība nekavējoties 

paziņo Komandu pārstāvjiem. 

3.4. Izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar Jēkabpils sporta halles Ledus halles tehnisko 

darbību, ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī vai citiem neparedzamiem un 

Čempionāta norisi būtiski apgrūtinošiem apstākļiem Čempionāta vadībai ir tiesības 

vienpersoniski pārcelt spēles vai atcelt turpmākās spēles, par to nekavējoties paziņojot 

Komandu pārstāvjiem. Čempionāta pārtraukšanas gadījumā (atceļot visas turpmākās 

spēles) vadība atgriež Komandām iemaksāto Čempionāta dalības maksu proporcionāli 

atcelto spēļu skaitam. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Čempionātā drīkst piedalīties komandas, kas līdz 2022.gada 26.septembrim ir 

iesniegušas nolikumam atbilstošus pieteikumus dalībai Čempionātā (Pielikums Nr.1) un 

veikušas pilnu dalības maksas iemaksu atbilstoši nolikuma 9.1., 9.6. un 9.7. punktam. 
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4.2. Čempionātam aizliegts pieteikt spēlētājus, kuri 2022/2023. gada sezonā ir pieteikti 

dalībai Latvijas hokeja čempionāta virslīgā, Junioru attīstības hokeja līgā, Latvijas Bērnu 

un Jaunatnes čempionātā hokejā, kā arī ārvalstu nacionālos čempionātos. 

4.3. Komandas pieteikumā jānorāda: spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, krekla 

numurs,  pozīcija laukumā. Katrs spēlētājs ar parakstu pieteikumā apliecina, ka par viņu 

iesniegtās ziņas ir pareizas.  

4.4. Pieteikumā Čempionātam Komanda var iekļaut ne vairāk kā 25 spēlētājus (laukuma 

spēlētāji un vārtsargi). 

4.5. Viens spēlētājs nedrīkst būt pieteikts vairākās Čempionāta Komandās.  

4.6. Komandas vārtsargs drīkst spēlēt ne vairāk kā divās Čempionāta komandās.  

4.7.  Čempionāta laikā katra no Komandām uz spēli var pieteikt Čempionāta 

“dežūrvārstsargu” (Uldis Džeriņš, Jānis Kovriga, Norberts Krasovskis).  

4.8. Čempionāta laikā- līdz 2022.gada 31.decembrim- Komandai ir tiesības bez maksas 

papildus pieteikt ne vairāk kā piecus spēlētājus. Ja pēc papildu spēlētāja pieteikšanas tiek 

pārsniegts nolikuma 4.4. punktā norādītais spēlētāju skaits, liekie spēlētāji (pēc Komandas 

pārstāvja izvēles) jāizslēdz no pieteikto spēlētāju saraksta. 

4.9. Čempionātā aizliegts piedalīties spēlētājiem, kuri ir jaunāki par 16 gadu vecumu.  

4.10. Komandu spēlētājiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, dalībai Čempionātā 

nepieciešama vismaz viena vecāka rakstiska atļauja, kas jāiesniedz kopā ar Komandas 

pieteikumu Čempionātam.  

4.11. Visiem nepilngadīgajiem Čempionāta spēlētājiem jālieto ķiveres ar sejas 

aizsargrežģi vai pilnu sejas aizsargstiklu. 

4.12. Piekrītot dalībai Čempionātā, Komandu spēlētāji piekrīt ievērot šī nolikuma 

noteikumus, apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā Čempionātam (Pielikumā Nr.1). 

4.13. Pieteikumā Čempionātam Komandas norāda savu pārstāvi un e- pasta adresi, kas 

tiks izmantota oficiālajai saziņai ar Čempionāta vadību. No Komandas paziņotās e-pasta 

adreses saņemts sūtījums būs uzskatāms par iesniegtu arī bez paraksta. 

 

5. Spēļu norises kārtība 

5.1. Visas Čempionāta spēles tiek rīkotas pēc Starptautiskās ledus hokeja federācijas 

(IIHF) hokeja spēles noteikumiem  (paredzot izņēmumu no tiem- aizliegumu izmantot 

spēka paņēmienus) un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. Ja nolikums paredz atšķirīgus 

spēles norises noteikumus, nekā tie ir noteikti Starptautiskās ledus hokeja federācijas 

hokeja spēles noteikumos, jāievēro nolikumā noteiktais.  

5.2. Spēle sastāv no trim 15 minūšu “tīrā” (faktiskā) laika periodiem un, ja nepieciešams, 

pēcspēles metienu sērijas. Pārtraukums pēc katra perioda- divas minūtes. Komandām 

jāmainās laukuma pusēm pēc katra pamatlaika perioda. 

5.3. Ledus virsmas tīrīšana jānodrošina tikai pirms spēles sākuma. 

5.4. Čempionātā netiek nodrošināta vārtu gūšanas videocaurskatīšana. 

5.5. Čempionātā tiek izmantota tiesnešu sistēma ar diviem tiesnešiem, kas pilda 

dubultfunkciju (divi laukuma tiesneši vienlaikus ir gan galvenie tiesneši, gan līnijtiesneši). 

Katrā spēlē piedalās spēles sekretārs, laika tiesnesis un soda laika tiesnesis. 

5.6. Ne vēlāk kā divdesmit minūtes pirms spēles sākuma Komandas iesniedz spēles 

sekretāram aizpildītu Komandas pieteikumu.  

5.7. Spēles protokolā var iekļaut ne vairāk par 18 laukuma spēlētājiem un diviem 

vārtsargiem. 

5.8. Spēli var sākt, ja protokolā fiksēti un uz ledus (sasveicināšanos) izgājuši vismaz 9 

vienas komandas spēlētāji (astoņi laukuma spēlētāji un viens vārtsargs). 

5.9.  Spēle tiek apturēta tikai ārkārtas gadījumos, lēmumu pieņemot spēles tiesnesim. Šādā 

gadījumā Komandām punkti par spēli tiek piešķirti atbilstoši rezultātam spēles 

apturēšanas brīdī. 
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5.10. Komandu formas tērpi var neatbilst Starptautiskās ledus hokeja federācijas hokeja 

spēles noteikumiem, taču visiem komandas formas tērpa krekliem jābūt vienas krāsas tonī. 

Ja pēc spēles tiesneša domām pretinieku komandu krāsas ir tik līdzīgas, ka var rasties 

iespēja sajaukt spēlētājus, mājinieku komandas pienākums ir nomainīt savus kreklus. 

Vārtsargs drīkst lietot citas, no komandas biedriem atšķirīgas krāsas formas kreklu. 

5.11. Komandas nav tiesīgas apstrīdēt spēles tiesnešu pieņemtos lēmumus. 

 

6. Uzvarētāja noteikšana 

6.1. Čempionāta pamatturnīrā Komandas izspēlē divus apļus (katra ar katru), pēc kuriem 

divas Komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktu, kvalificējas Čempionāta pusfinālam, 

savukārt pārējās Komandas izspēlē izslēgšanas turnīru: pamatturnīra 3. vietas ieguvējs 

spēlē pret 6. vietas ieguvēju, bet 4. vietas ieguvējs- pret 5. vietas ieguvēju līdz divām 

uzvarām. Čempionāta izslēgšanas turnīrā uzvarējušās Komandas kvalificējas pusfinālam, 

kurā Čempionāta pamatturnīra 1.vietas ieguvējs spēlē ar pamatturnīra 3. vai 6.vietas 

ieguvēju (atkarībā no tā, kura Komanda pirmā ieguva divas uzvaras savstarpējās spēlēs 

Čempionāta izslēgšanas turnīrā) un Čempionāta pamatturnīra 2.vietas ieguvējs spēlē ar 

pamatturnīra 4. vai 5.vietas ieguvēju (atkarībā no tā, kura Komanda pirmā ieguva divas 

uzvaras savstarpējās spēlēs Čempionāta izslēgšanas turnīrā). Čempionāta finālam 

kvalificējas abas Komandas, kas pusfinālā izcīna uzvaru. Komandas, kuras nekvalificējas 

Čempionāta finālam, savā starpā izspēlē spēles līdz divām uzvarām, lai noskaidrotu 

Čempionāta 3. vietas ieguvēju. Par Čempionāta uzvarētāju kļūst Komanda, kas fināla 

spēļu izspēlē pirmā izcīna divas uzvaras. Čempionāta 5. un 6.vietu iegūst Komandas, kas 

nekvalificējās pusfinālam- atbilstoši pamatturnīrā un izslēgšanas turnīrā iegūto punktu 

kopsummai. Čempionāta spēļu izspēle shematiski attēlota nolikuma Pielikumā Nr.2. 

6.2. Par uzvaru spēles pamatlaikā Komanda iegūst 2 punktus, bet par zaudējumu– 0. Par 

uzvaru spēlē, kurā uzvarētājs tiek noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, tiek piešķirti 2 

punkti, par zaudējumu– 1 punkts.  Neizšķirta rezultāta gadījumā komandas uzvarētāju 

noskaidro pēcspēles metienu sērijā (katrai komandai pa 3 metieniem). Pēcspēles metienu 

sēriju pirmie sāk mājinieki, kurus nosaka spēļu kalendārs Ja arī šādā gadījumā uzvarētājs 

netiek noskaidrots, tiek nozīmēts papildus metiens katrai no komandām līdz brīdim, kad 

kāda no tām iegūst iemesto vārtu pārsvaru. Spēles protokolā kā uzvaras vārtu guvējs tiek 

atzīmēts spēlētājs, kurš realizējis pēcspēles metienu, pēc kura Komanda ir ieguvusi uzvaru 

pēcspēles metienu sērijā.  

6.3. Komandu vietas pēc Čempionāta pamatturnīra tiek noteiktas pēc iegūto punktu 

summas visās Čempionāta pamatturnīra spēlēs.   

6.4. Gadījumā, ja divām vai vairāk Komandām pēc Čempionāta pamatturnīra visām 

spēlēm ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem Komanda, kura atbilst tālāk 

uzskaitītajiem kritērijiem, kas ir sarindoti atbilstoši to piemērošanas kārtībai: 

6.4.1. savstarpējās spēlēs iegūts lielāks punktu skaits; 

6.4.2. iegūta labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;  

6.4.3. savstarpējās spēlēs iegūts lielāks vārtu skaits; 

6.4.4. ir labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs; 

6.4.5. visās Čempionāta pamatturnīra spēlēs ir lielāks uzvaru skaits. 

6.5.  Ja pēc iepriekš uzskaitīto kritēriju piemērošanas vēl nav iespējams noteikt 

uzvarētāju, augstākas vietas ieguvējs tiek  noteikts ar izlozes palīdzību.   

 

7. Komandu un spēlētāju disciplinārā atbildība 

7.1. Spēlētājs, kurš nav iekļauts Komandas pieteikumā uz konkrēto spēli nedrīkst 

piedalīties spēlē. Par nepieteikta, nepareizi pieteikta vai diskvalificēta spēlētāja 

iesaistīšanu spēlē Komandai tiek piešķirts zaudējums 0:W un nauda sods 50 EUR. 
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Komanda nav tiesīga turpināt dalību Čempionāta spēlēs, kamēr nav samaksāts tai 

piespriestais naudas sods. 

7.2. Par neierašanos uz Čempionāta spēli vai Komandas neiziešanu uz ledus laukuma 

ilgāk par 10 minūtēm pēc spēles sākuma Komandai tiek piešķirts zaudējums 0:W un 

naudas sods 50 EUR. Komanda nav tiesīga turpināt dalību Čempionāta spēlēs, kamēr nav 

samaksāts tai piespriestais naudas sods. 

7.3.  Par īpaši rupjiem, tīšiem, ar nesportisku uzvedību saistītiem disciplinārpārkāpumiem 

spēles tiesnesim 20 minūšu laikā pēc spēles beigām ir tiesības sodīt spēlētāju papildus 

jebkuram spēles tiesneša uzliktajam sodam ar diskvalifikāciju uz nākošo spēli. Papildu 

diskvalifikācijai spēles tiesnesis var noteikt arī naudas sodu līdz 50 EUR. Spēles tiesnesis 

izdara atzīmi spēles protokolā par piemēroto diskvalifikāciju un naudas sodu. Tiesneša 

lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Ar naudas sodu sodītais Komandas dalībnieks nav 

tiesīgs turpmāk piedalīties Čempionāta spēlēs, kamēr nav samaksājis tam piespriesto 

naudas sodu. 

7.4. Spēlētāju, kuram piespriesta diskvalifikācija, nedrīkst pieteikt vai atsaukt no 

Komandu pieteikumiem diskvalifikācijas izciešanas laikā. 

7.5. Visi Čempionāta laikā piemērotie naudas sodi jāiemaksā nolikuma 9.7. punktā 

norādītajā norēķinu kontā. 

  

8. Apbalvošana 

8.1. Komandas, kas Čempionātā iegūst 1.-3.vietu, tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem, 

bet to spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām. 

8.2. Pēc Čempionāta beigām piemiņas balvas tiek piešķirtas sekojošās nominācijās: 

labākais spēlētājs katrā Komandā un labākais tiesnesis. 

8.3. Pēc Čempionāta beigām Čempionāta labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais 

uzbrucējs, vērtīgākais spēlētājs (MVP) saņem balvas no Latvijas Hokeja līgas. 

 

9. Finansēšanas noteikumi 

9.1.  Maksa par dalību Čempionāta pamatturnīrā katrai Komandai ir 1 225,00 EUR (viens 

tūkstotis divi simti divdesmit pieci eiro un 0 centi). 

9.2. Dalības maksas summā ir iekļauta maksa par: 

9.2.1. ledus laukuma izmantošanu spēles laikā, 

9.2.2. ģērbtuvju izmantošanu 30 minūtes pirms spēles un 30 minūtes pēc spēles; 

9.2.3.  tiesnešu (līnijtiesnešu, laika un soda laika tiesnešu) un spēles sekretāra darbu; 

9.2.4. Čempionāta spēļu rezultātu un spēlētāju rezultativitātes atspoguļošana Latvijas 

Hokeja līgas tīmekļa vietnē www.lhl.lv 

9.3.  Samaksu par dalību Čempionāta izslēgšanas turnīrā, pusfinālā un finālā- 

118,00 EUR (viens simts astoņpadsmit eiro un 0 centi) apmērā par vienu spēli- Komanda 

veic pirms katras spēles, pārskaitot to uz nolikuma 9.7. punktā norādīto norēķinu kontu. 

Komanda nav tiesīga piedalīties izslēgšanas turnīra, pusfināla un fināla spēlē, ja trīs dienas 

līdz spēles sākumam nav veikta iepriekš minētā samaksa. 

9.4. Medicīnas personāla klātbūtni Čempionāta spēļu laikā nodrošina un visas ar to 

saistītās izmaksas sedz Jēkabpils Sporta centrs. 

9.5.  Čempionāta Komandu apbalvošanu atbilstoši nolikuma 8.1. un 8.2. punktam 

nodrošina un ar to saistītās izmaksas sedz Jēkabpils Sporta centrs. 

9.6. Dalības maksa par dalību Čempionāta pamatturnīrā Komandai ir pilnībā jāsamaksā 

līdz 2022.gada 30.septembrim.   
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9.7. Dalības maksa jāiemaksā  biedrības “Sporta attīstības fonds”  norēķinu kontā: 

 

Biedrība “Sporta attīstības fonds” 

Reģ.nr. 40008181439  

Banka: AS “Swedbank” 

Konta nr.: LV95HABA0551051993217 

 

9.8.  Iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta, izņemot nolikuma 3.4 punktā noteiktajā 

gadījumā.  

9.9. Biedrība “Sporta attīstības fonds”, saskaņā ar apstiprināto Jēkabpils novada domes 

maksas pakalpojumu cenrādi, veic apmaksu par Jēkabpils ledus halles izmantošanu. 

 

10. Personas datu apstrāde 

10.1. Čempionāta vadība Komandu dalībnieku personas datu apstrādi veic sekojošā 

apjomā: vārds, uzvārds, dzimšanas datums. 

10.2. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai noteiktu Komandu dalībnieku atbilstību 

nolikumam un apkopotu to sniegto rezultātu. 

10.3. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Čempionāta vadība var veikt 

Čempionāta spēļu fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikumu publiskai 

atspoguļošanai, kā arī veikt rezultativitātes un statistikas datu publicēšanu. Čempionāta 

spēlētāju rezultativitāte tiek iesniegta un publicēta Latvijas Hokeja līgas tīmekļa vietnē 

www.lhl.lv.   

 

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Ar vairākuma Čempionāta Komandu pārstāvju piekrišanu Čempionāta vadībai ir 

tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.  

11.2. Jebkuras domstarpības starp Komandu un Čempionāta vadību, kuras neatrisina 

nolikums, ir risināmas savstarpēji vienojoties. Ja vienošanos nav iespējams panākt, 

Čempionāta vadība pieņem lēmumu, balstoties uz Čempionāta Komandu pārstāvju 

vairākuma viedokli. Čempionāta Komandu pārstāvju viedokli var noskaidrot kopsapulcē 

vai katram Komandas pārstāvim nosūtot savu viedokli e-pasta vēstulē Čempionāta vadībai 

un strīdā iesaistītajai Komandai. 

 

12. Čempionāta vadības rekvizīti un paraksti 

 

Biedrība “Sporta attīstības fonds”, 

Juridiskā adrese: Viestura iela 7,  

Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 

Reģ.nr. 40008181439  

 

 

 

    ___________________________ 
(paraksts) 

Jēkabpils novada pašvaldība 

Jēkabpils Sporta centrs, 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, 

Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 

Reģ.nr. 90000024205 

 

 

      __________________________ 
(paraksts) 

Valdes priekšsēdētājs Ivars Šaubergs Direktors Juris Bobrovs 
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Pielikums Nr.1 

Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklātā čempionāta hokejā nolikumam 

 

Pieteikums 
 komandas dalībai Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklātajā čempionātā hokejā 

 

Komandas nosaukums:  

Komandas pārstāvis: (Vārds, Uzvārds, tālrunis, e-pasts):  

 

 

              Parakstoties pieteikumā, katrs Komandas spēlētājs apliecina, ka: 

- par viņu iesniegtās ziņas ir pareizas;         

- ir iepazinies ar šī nolikuma noteikumiem un piekrīt tos ievērot.                                                     

 

Spēlētāju saraksts: 

Nr Uzvārds Vārds dz. dati Spēlētāja 

Nr. 

Spēlētāja 

pozīcija 

Spēlētāja paraksts 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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Datums:                                  Pārstāvja paraksts:_______________ 

 

Pielikums Nr.2 

Jēkabpils novada 2022/2023.gada atklātā čempionāta hokejā nolikumam 

 

 
 

Čempionāta spēļu izspēles shēma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komanda 1 

Komanda 2 

Komanda 3 

Komanda 4 

Komanda 5 

Komanda 6 

Komanda 3 

 

Komanda 6 

Komanda 4 

Komanda 5 

Komanda 1 

Komanda 2 

 

 

 

 

Pusfināls: 

Fināls: 

 

 

Izspēle par 3.vietu: 

Komandu vietu sadalījums 

pēc Čempionāta pamatturnīra: 

Izslēgšanas turnīrs: 
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