
 

NOLIKUMS 
LSPA NILA GRAŠA HANDBOLA PIEMIŅAS TURNĪRS 

2017.GADA 18.MAIJS 
 

Mērķis un uzdevumi 
1.1.  Noteikt  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk tekstā “LSPA”) labākās studentu komandas 
handbolā (sieviešu un vīriešu konkurencē); 
1.2. Popularizēt handbolu LSPA studentu vidū. 
 
Laiks un vieta 
2.1. Sacensības norisināsies 2017. gada 18. maijā LSPA jaunajā zālē - B korpusā (3.stāvā) un vecajā zālē - A 
korpusā (1.stāvā). 
2.2.  Turnīra sākums plkst. 15.15. 
 
Organizatori 
3.1.  Sacensības organizē LSPA handbola specializācijas studenti. Sacensību galvenais tiesnesis - Uldis 
Zariņš – uldis.zarins@lspa.lv . Sacensības atbalsta LSPA Sporta klubs un Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. 
 
Sacensību dalībnieki 
4.1. Sacensībās var piedalīties LSPA studentu izveidotas komandas (gan klātienes, gan neklātienes).  
4.2.  Komandas startē 2 kategorijās – vīriešu un sieviešu.  
4.3.  Vienā vīriešu komandā dalībnieku skaits ir no 7 līdz 9 cilvēkiem, kuriem ir jābūt no vienas kursa grupas 
(OBLIGĀTS NOSACĪJUMS 1.KURSAM).  
4.4.  Sievietēm dalībnieču skaitam komandā jābūt no 4 līdz 6 cilvēkiem.  
4.5.  No vienas grupas sacensībās var piedalīties vairākas komandas.  
 
Sacensību norise 
5.1.  Sacensības notiks abās sporta zālēs. Jaunajā sporta zālē (B korpusā) spēles notiks starp vīriešu 
komandām, kur norisināsies tradicionālais handbols (spēles laiks 2X8-10min – atkarībā no komandu skaita), 
savukārt sievietes sacentīsies MINI handbolā, kas notiks vecajā sporta zālē (A korpusā). Spēles laiks 10-12 
minūtes bez pārtraukumiem (gadījumā, ja pieteiksies mazs komandu skaits, tad spēles laiks tiks palielināts līdz 
15min).  
 
Izspēles kārtība 
6.1.  Izspēles kārtība tiks noteikta pēc reģistrēto komandu skaita sacensībām – komandas dalīsies 
apakšgrupās, lai aizvadītu savstarpējās spēles. Apakšgrupu labākās komandas (labāko komandu skaitu, kas 
turpinās dalību izslēgšanas turnīrā, noteiks pēc reģistrēto komandu skaita) aizvadīs ¼ fināla vai pusfināla 
spēles.  
 
Vērtēšana 
7.1.  Komandai par piešķir 2 punktus; neizšķirtu – 1 punktu. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds 
punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka attiecīgi:  

 lielāks iegūto punktu skaits savstarpējās spēlēs; 

 labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs,  

 labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,  

 vairāk gūtie vārti visās spēlēs,  

 labāka iegūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.  
 
Apbalvošana 
8.1.  1.-3. vietas ieguvēju vīriešu un sieviešu konkurencē apbalvo ar kausu, medaļām, balvām un klinģeri.  
8.2.  Apbalvo arī labākos spēlētājus. 
 
Pieteikumi 
 9.1.  Pieteikumi jāsūta līdz 2017.gada 16.maijam, e-pasts HBTurnirsLSPA@inbox.lv ar norādi „LSPA 
handbola turnīrs. 2017”. 
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