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NOLIKUMS
“Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2017”
Mērķis un uzdevumi

1

2

•

Popularizēt ūdenspolo Latvijā.

•

Noskaidrot Latvijas spēcīgāko ūdenspolo komandu.

Vieta un laiks

Turnīrs “Latvijas I ūdenspolo čempionāts 2017” sastāv no diviem posmiem.
1. posms, priekšsacīkstes - 22. aprīli 9:00- 12:00 (Sestdien), Inčukalna sporta komplekss,
Zvaigžņu iela 2a, Inčukalna novads.
08:30 – 09:00 – Iesildīšanās
9:00 – 12:00 - spēles.
Spēles laiks 2*10 min., laiks netiek apturēts. (vienīgi, pieprasot minūtes pārtraukumu vai pēc
tiesneša lēmuma)
Pēc 1. posma rezultātiem komandas tiek sarindotas pa vietām, atkarībā no iegūto punktu
skaita. Zaudējums – 0 punktu, neizšķirts – 1 punkts, uzvara – 3 punkti.
2. posms, finālsacīkstes - 20.maijā 17:30- 20:30 (Sestdien) - Ķeizarmeža peldbaseins,
Ezermalas iela 30, Rīga
17:15-17:30 – iesildīšanās
17:30 – 18:15 – 1. vieta – 4. vieta, 4*6 min (tīrais laiks)
18:15 – 19:30 – 2. vieta – 3. vieta, 4*6 min (tīrais laiks)
19:30 – 20:45 - 1. spēles uzvarētājs – 2. spēles uzvarētājs, 4*6 min (tīrais laiks)
21:00 - Apbalvošana

3. Komandas
Komandai jāpiesaka vismaz 6 spēlētāji, līdz pirmajai sacensību dienai par katru pieteikto
spēlētāju noziedojot Latvijas Ūdenspolo federācijas banku norēķinu kontā 10EUR sacensību
organizēšanai:
LV74HABA0551042925647
a/s Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Pieteikt papildus spēlētājus un veikt attiecīgus ziedojumus drīkst līdz 19. maijam pl.23:59.

Komandā var pieteikt līdz diviem spēlētājiem ar pastāvīgu dzīvesvietu ārpus Latvijas.
Katra komanda pati organizē sev transportēšanu uz sacensībām un, nepieciešamības
gadījumā, arī ēdināšanu.

3 Sacensību organizētāji
Sacensības organizē biedrība Latvijas Ūdenspolo federācija un biedrības “Latvijas
Peldēšanas federācija” ūdenspolo komiteja.
Sacensību organizētāju pārstāvis, kam jāadresē komandu pieteikumi un citi organizatoriski
jautājumi:
Sandu Gisca, info@waterpolo.lv, sandu.gisca@waterpolo.lv, 2195225
Sacensību galvenais tiesnesis:
Mihails Galuška, mihails.galuska@waterpolo.lv, 29137360
Organizētāji nodrošina medicīnas darbinieka dežūru sacensību norises vietā un laikā.

4 Turnīra formāts, vērtēšana
Katra komanda turnīra visās kārtās krāj punktus. Par katru uzvarēto spēli tā saņem 3 punktus,
par neizšķirtu - 1 punktu, par zaudēto - 0 punktu.
Priekšsacīkstēs komandas izspēlē katra ar katru, kopā 3 spēles. Komandas tiek sarindotas no
1. līdz 4. Vietai pēc iegūto punktu skaita. Priekšsacīkstēs katra spēle sastāv no 2 periodiem pa
10 minūtēm. Spēles laiks netiek apturēts, izņemot komandu pieprasītus minūtes pārtraukumus
vai pēc tiesneša lēmuma).
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda ar lielāku gūto un
zaudēto vārtu starpību. Ja arī tā ir vienāda, tad komanda ar augstāku gūto vārtu summu. Ja
arī tā ir vienāda, tad komandas noskaidro spēcīgāko soda metienu sērijā. Pa 3 metieniem
katrai komandai, ko izpilda dažādi spēlētāji pēc kārtas. Pēc tam pa vienam metienam līdz
vienas komandas kļūdai.
Katrā komanda var pieteikt dalībai sacensībās līdz 12 cilvēkiem. Vienlaicīgi uz laukuma katrai
komandai spēlē 5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs.
Finālsacensībās 1. vietu iegūst komanda, kura gūst uzvaru abās finālspēlēs. 2. vietu –
komanda, kura zaudē noslēdzošajā spēlē. Pārējās komandas iegūst dalīto 3. vietu.

5 Pieteikšanās turnīram
Lai pieteiktos dalībai turnīram, komandai nē vēlāk kā līdz 2017. gada 20. aprīlim ir jāatsūta uz
organizētāju e-pasta adresi info@waterpolo.lv pilnībā aizpildīta komandas pieteikuma
veidlapa katrai. Ja kādā no sacensību kārtām komandas sastāvā tiek plānotas vai ieviestas
izmaiņas, komandas pārstāvim pirms sacensību dienas ir jāatsūta organizētajiem.

INFORMĀCIJA PAR KOMANDU
Nosaukums
Pilsēta, novads
Komandas pārstāvis
Kontakttālrunis
e-pasts
Treneris
Kapteinis
Vārtsargi (nr.1 un/vai nr.13)

SPĒLĒTĀJI
Cepures
nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas
Gads

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Datums:

Ar šo parakstu piesaku komandu dalībai
Latvijas Ūdenspolo Čempionāts sacensībās un
uzņemos pilnu atbildību par spēlētāju veselības
stāvokli un iespējamām traumām, ko spēlētājs
var gūt sacensību laikā.
Komandas pārstāvja paraksts:

6 Tiesāšana
Tiesnešu brigādi katrai spēlei (divus tiesnešus, vienu pārstāvi laika uzskaitei, vienu sekretāru
spēles protokolēšanai) ieceļ organizētāji no divu tajā brīdī nespēlējošo komandu pārstāvjiem.
Komandu pienākums ir nodrošināt vismaz 2 pārstāvjus tiesnešu brigādei katrai spēlei, kurā tā
nepiedalās. Ja komanda to nenodrošina, tad tai jāapmaksā tiesnešu darbs 12 EUR apmērā
par katru spēli, kurā tā nav nodrošinājusi savus pārstāvjus tiesnešu brigādei.
Spēles notiek pēc aktuāliem FINA ūdenspolo noteikumiem,
http://www.fina.org/sites/default/files/finawprules_20152017.pdf
cik tālu tas nav atrunāts sacensību nolikumā un cik tālu spēles vietas aprīkojums atbilst
noteikumu prasībām.

7 Apbalvošana
Komandas, kuras turnīrā ieņēma 1.– 3. vietām tiks apbalvotas ar medaļām 2. posma
noslēgumā. Ir paredzētas arī speciālās balvas individuāli labākajiem spēlētājiem, ko nosaka
oficiālie komandu pārstāvji.

