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                     ____________________________  
          A.Kalvītis  

 Biedrības “Latvijas Hokeja federācija” valdes priekšsēdētājs 

 

 
 

LATVIJAS  ČEMPIONĀTS  HOKEJĀ  VETERĀNIEM  2021./2022.g. NOLIKUMS. 
 
 
1.Mērķis,uzdevumi. 
Popularizēt un attīstīt hokeja spēli  hokejistu – veterānu  vidū; 
 
2.Vadība. 
Sacensības organizē Latvijas Hokeja federācija sadarbībā ar LHF  veterānu  
komiteju. 
                                               
3.Laiks, vieta, sarīkošanas kārtība. 
3.1. Sacensības tiek rīkotas no 2022.gada februāra līdz 2022.gada maijam. 
3.2. Sacensības tiek rīkotas pēc Starptautiskās hokeja federācijas veterānu 
noteikumiem: 
3.2.1. bez spēka paņēmienu pielietošanas; 
3.2.2. bez ripas sitiena ar atvēzienu; 
3.2.3. saņemot vienā spēlē trešo 2min sodu, spēlētājs tiek noraidīts uz  visu spēli, 
bet viņa vietā sodu izcieš cits spēlētājs. 
3.3. Katras spēles ilgums viena stunda (2x15min tīrā laika + atlikušais laiks). 
3.4. Spēles  trešajā periodā  pārtraukumu  pieprasīt  nedrīkst. 
3.5. Pēc  katras  trešdaļas  nospēlēšanas  laukuma  puses  netiek  mainītas. 
3.6. Spēļu laiks un vieta tiek nozīmēta saskaņā ar čempionāta kalendāru. 
 
4. Dalībnieki. 
Sacensības tiek rīkotas četrās vecuma grupās: 
4.1. 50+ gadu grupā piedalās spēlētāji kuri dzimuši 1972. gadā un vecāki, katrā  
spēlē  drīkst  piedalīties  viens  vārtsargs  dzimis  1977.gadā  un  vecāks, kā  arī  5 ( 
pieci) laukuma spēlētāji dzimuši 1977.gadā un  vecāki, organizē Latvijas Hokeja 
federācija un LHF veterānu komiteja. 
4.2. 55+ gadu grupā piedalās spēlētāji kuri dzimuši 1967. gadā un vecāki katrā  spēlē  
drīkst  piedalīties  viens  vārtsargs  dzimis  1972.gadā  un  vecāks, kā  arī  3 ( trīs) 
laukuma spēlētāji dzimuši 1972.gadā un  vecāki, organizē Latvijas Hokeja federācija 
un LHF veterānu komiteja. 
4.3. 60+ gadu grupā piedalās spēlētāji kuri dzimuši 1962.g gadā un vecāki, katrā  
spēlē  drīkst  piedalīties  viens  vārtsargs  dzimis  1967.gadā  un  vecāks, kā  arī  3 ( 

	



trīs) laukuma spēlētāji dzimuši 1967.gadā un  vecāki, organizē Latvijas Hokeja Līga 
un LHF veterānu komiteja. 
4.4.65 + gadu grupā piedalās spēlētāji kuri dzimuši 1957.g un vecāki katrā  spēlē  
drīkst  piedalīties  viens  vārtsargs  dzimis  1962.gadā  un  vecāks, kā  arī  3 ( trīs) 
laukuma spēlētāji dzimuši 1962.gadā un  vecāki, organizē Latvijas Hokeja Līga un 
LHF veterānu komiteja. 

 
 
5.  Vērtējums, soda  sankcijas. 
5.1.Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, neizšķirtu 1 punktu, par  zaudējumu  0  
punktu.  
5.2. Komanda , kura ieguvusi visvairāk  punktus,  ir uzvarētāja.  
5.3. Ja  turnīra  noslēgumā divām  vai  vairākām  komandām  ir vienāds  punktu 
skaits, uzvarētājs  tiek  noteikts: 
5.3.1. komanda, kura  ieguvusi  vairāk  punktus  savstarpējās  spēlēs; 
5.3.2. komanda, kurai  savstarpējās  spēlēs  ir  labākā  vārtu  starpība; 
5.3.3. komanda, kurai  ir  visās  spēlēs  labākā  vārtu  starpība; 
5.3.4. komanda, kurai  ir  vismazāk  soda  minūšu  savstarpējās  spēlēs; 
5.3.5. komanda, kurai  čempionātā ir  vismazāk  soda  minūšu.    
5.4.  Par  neierašanos  uz  spēli ,  vai  ierašanos  nepilnā  sastāvā (minimums 10  
spēlētāji  un  1 vārtsargs) komandai  tiek  piešķirts  zaudējums  ar  rezultātu   0  :  5. 
Komandai jāsedz spēles sarīkošanas izdevumi.  
5.5. Par nepieteikta vai nepareizi pieteikta-diskvalificēta spēlētāja iesaistīšanu spēlē 
komandai  piešķir  zaudējumu. 
5.6. Par spēlētāja noraidīšanu uz visu spēli ar 25min sodu seko automātiska 
diskvalifikācija uz vienu spēli. 
5.7. Pēc 2x10min soda saņemšanas dažādās spēlēs  vai  vienā  spēlē  un  par 
1x20min seko automātiska diskvalifikācija uz vienu spēli. 
5.8. Pēc  katra  nākošā  lielā  soda  saņemšanas  seko automātiska trīs spēļu 
diskvalifikācija. 
5.9. Spēlē  spēlētājs  drīkst  piedalīties nākošā spēlē pēc soda izciešanas. 
5.10. Par nolikumā  neparedzētiem  soda  mēriem  lemj  orgkomiteja. 
5.11. Atteikties no  kalendārā  nozīmētas  spēles objektīvu  iemeslu  dēļ  var 
paziņojot  to  6  darba  dienas  pirms  nozīmētās  spēles.    
5.12. Orgkomiteja patur tiesības piemērot izņēmuma gadījumos citu soda mēru. 
5.13. Gadījumā, ja komandas  izstājas no čempionāta,   pārejām  komandām 
tiek  ieskaitīta  uzvara  5  :  0 (ja  komanda  nospēlējusi  vismaz  50% spēļu), 
nenospēlējot  50 %  spēļu  visi  rezultāti  komandai  tiek  anulēti. 
 
6. Pieteikumi,  pārejas.  
6.1. Čempionāts notiek epidemioloģiski drošā vidē, čempionātā drīkst piedalīties 
tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.  
6.2.   Pieteikumi  iesniedzami   līdz  2022.g 16. februārim elektroniski: 
toms.broks@lhf.lv 
6.3.  Pieteikums  jāiesniedz, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas  datus.  
6.4. Pieteikumā  var  iekļaut maksimums 3  (trīs) vārtsargus  un  30 (trīsdesmit) 
laukuma  spēlētājus  
6.5. Papildpieteikumus  un pārejas uz  attiecīgo  adresi  var  iesūtīt līdz 2022.gada 
15.martam. Pēc  šī  datuma  pieteikumi  vairs  nav  iesniedzami . 



6.6. Papildpieteikumu  drīkst  iesniegt  nepārkāpjot  spēlētāju  un vārtsargu limitu, 
attiecīgi  kāds  no  spēlētājiem (vārtsargiem) jāatsauc. Atsauktais  spēlētājs 
(vārtsargs) otrreiz  iepriekšējā  komandā  nedrīkst  tikt pieteikts, bet  citā  komandā  
drīkst  tikt  pieteikts  tikai  papildpieteikumā līdz 2022.gada 15.martam  
Papildpieteikumā  vienā  reizē  drīkst  pieteikt  ne  vairāk  kā  5 (piecus)  spēlētājus.   
6.7. Pieteikums  spēlei ( vārdiskais  sastāvs   ar  numuriem,  kā  arī  attiecīgā  spēles  
samaksa ) jāiesniedz  līdz  spēles  sākumam spēles sekretariātā 
 
7.Apbalvošana   
Uzvarētājas  komandas  visās  vecuma  grupās  tiek  apbalvotas  ar attiecīgas  
pakāpes  kausiem  un  spēlētāji  ar  attiecīgas  pakāpes  medaļām,tiek  apbalvoti  arī  
labākie  spēlētāji , apbalvojamiem  ir  jānospēlē  vismaz  50 %  spēļu.     
 
 
  


