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Latvijas Handbola federācijas

                      ģenerālsekretāre L. Bīriņa 
 
 
 

2022. gada 14. jūnijā
 

NOLIKUMS
25. STARPTAUTISKAIS PLUDMALES HANDBOLA TURNĪRS “JŪRMALA 2022”

 
2022. gada 09. jūlija  un 10. jūlijam, pludmalē, Majoros, Jūrmalā

(Jūrmalas pludmales daļā, posmā no "Tirgoņu iela Dubultu virzienā" līdz pludmales
nogabalam "Emelīnas iela – Pūpolu iela" 640 m garumā) 

         
          Turnīru organizē Latvijas Handbola federācija (LHF).

 
Dalībnieki

Piedalīšanās ir paredzēta ne vairāk kā 16 vīriešu komandām (ne jaunākiem par 15
gadiem) un 12 sieviešu komandām (ne jaunākām par 15 gadiem).
Gadījumā, ja tiks saņemts vairāk pieteikumu, dalība tiks noteikta pieteikumu
saņemšanas hronoloģiskā secībā.
Komandas sastāvā var pieteikt 6 līdz 10 spēlētājus.
Spēlētājiem jābūt vienādām spēļu formām. 

 
Dalības nosacījumi

Komandas pašas sedz visus savus personīgos izdevumus.
Atbildību un rūpes par savu veselību uzņemas paši turnīra dalībnieki.

 
Pieteikšanās

         Pieteikšanās līdz ar dalības iemaksu 100,-Eur apmērā, iemaksājot LHF bankas
kontā, jāveic līdz 2022. gada 5. jūlijam.



 Ja komanda ir pieteikusies un pie sacensībām pielaista, bet nepiedalās vai pārtrauc
dalību, dalības nauda netiek atmaksāta.

 Latvijas Handbola federācijas bankas konts: 
 Saņēmēja banka: S.W.I.F.T. HABALV22 
 AS SWEDBANK
 Saņēmējs: IBAN Konta Nr. LV90HABA0551046085813
 LATVIJAS HANDBOLA FEDERĀCIJA
 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40008022078.

 
Sacensību noteikumi

 Spēles tiks organizētas saskaņā ar esošajiem SHF (IHF) Pludmales
handbola spēles noteikumiem.

 
Sacensību kalendārs

 
 09. jūlijā 10. jūlijā 
 no plkst. 10.00 - 19.30 no plkst. 10.00 - 17.30

Sacensību sarīkošanas kārtība
 Sacensību sarīkošanas kārtība tiks noteikta atkarībā no dalību ņemošo
komandu skaita. Katra komanda piedalīsies apmēram 5 - 7 spēlēs.
 Komandu izcīnītās vietas tiks noteiktas pēc iegūto punktu skaita .
 Ja, divām vai vairākām komandām iegūto punktu skaits būs vienāds, tad komandu
vietu secība tiks noteikta sekojošā kārtībā:
 a) iegūtie punkti spēlēs starp šīm komandām,
 b) uzvarēto un zaudēto periodu starpība spēlēs starp šīm komandām,
 c) vārtu (punktu) starpība spēlēs starp šīm komandām,
 d) lielāks iemesto vārtu (punktu) skaits spēlēs starp šīm komandām,
 e) uzvarēto un zaudēto periodu starpība visās spēles,
 f) lielāks uzvarēto periodu skaits visās spēles,
 g) vārtu (punktu) starpība visās spēlēs,
 h) lielāks iemesto vārtu (punktu) skaits visās spēlēs .

 
 



Apbalvošana
 Komandas saņems sekojošas naudas balvas saskaņā ar izcīnīto vietu un dalību
ņemošo komandu skaitu :

                         16 komandas       10 - 15 komandas     4 - 9 komandas
         1. vieta           500 Eur              350 Eur                 200 Eur
         2. vieta           250 Eur              200 Eur                100 Eur
         3. vieta           150 Eur              100 Eur                     - 

 "PLUDMALES" kauss tiks pasniegts uzvarētāju komandai sievietēm un vīriešiem.
 Pirmo triju vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar diplomiem. 
 Labākie spēlētāji un komandas tiks apbalvotas ar speciālām balvām.

 
Tiesneši

 Spēles tiesās LHF nozīmēti tiesneši.
 

Sodu sankcijas
 Par ierašanos uz spēli iereibušā stāvoklī, vai par diskvalifikāciju ar ziņojumu par
ārkārtīgi nesportisku uzvedību, seko dalībnieka izslēgšana no turnīra.

 
Žūrija

 Visus strīdīgos jautājumus izšķirs žūrija, kuras sastāvā būs 3 personas: divi Latvijas
Handbola federācijas pārstāvji un viens spēlētājs.

 
Sacensību vadītājs

 Jānis Gramsts, 29153474, janis@handball.lv – LHF sacensību direktors
 

Latvijas Handbola federācija, Lizuma iela 1, Riga, LV-1006, e-pasts: info@handball.lv
Tālr.: 26593728, mob.: 29153474

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40008022078


