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Apstiprināts  

Biedrības “Latvijas Hokeja federācija” valdes sēdē 
2018.gada 10.jūlijā 

 
 

A.Kalvītis 
LHF valdes priekšsēdētājs 

 
 

2019.gada  
Latvijas Bērnu un Jaunatnes Čempionāta hokejā 

nolikums. 
 
 
 
 
1. Mērķi un uzdevumi 
 
1.1. Popularizēt, organizēt, attīstīt un uzraudzīt hokeja norises Latvijā, veidojot 
hokejistus kā fiziski aktīvus, izglītotus, uz ģimenes un valstiski, patriotiskām vērtībām 
orientētas personības; 
 
1.2. Popularizēt hokeju bērnu un jauniešu vidū, iesaistīt bērnus un jauniešus regulārās 
hokeja nodarbībās; 
 
1.3. Pilnveidot hokejistu meistarību un gatavot rezerves Latvijas hokeja valstvienībai, 
sieviešu izlasei, junioru (U20) un jauniešu (U18) izlasēm; 
 
1.4. Noskaidrot Latvijas labākās jauniešu hokeja komandas piecās vecuma grupās (U9, 
U11, U13, U15, U17). 
 
2. Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāta vadība 
 
2.1. Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionātu hokejā (turpmāk Čempionāts) organizē un 
vada Latvijas Hokeja Federācija (turpmāk LHF); 
 
2.2. Saskaņā ar šo nolikumu, sacensību tiešo vadību nodrošina LHF sporta direktors. 
 
2.3. 2019.gada Čempionāts notiek atbilstoši: 

2.3.1. IIHF hokeja spēles noteikumiem; 
2.3.2. LHF valdes lēmumiem; 
2.3.3. Nolikumam par 2019.gada Latvijas Bērnu un Jaunatnes Čempionāta 
sarīkošanu; 
2.3.4. Nolikuma „Par spēlētāju pāreju"; 
2.3.5. LHF “Disciplināro sodu” nolikumam; 
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2.3.6. Citiem saistošiem LHF valdes un komisiju lēmumiem un apstiprinātajiem 
noteikumiem. 

 
2.4. Čempionāta spēļu uzraudzību veic LHF sporta direktors un LHF nozīmēts 
sacensību koordinātors. 
 
2.5. Čempionāta organizatoriskos jautājumus  izskata direktorātos, kurus vada LHF 
Sporta direktors. 
 
2.6. Visus nolikuma, noteikumu pārkāpumus un pareizi iesniegtos protestus, izskata 
LHF Disciplinārā komisija. LHF disciplinārās komisijas lēmumus apelācijas kārtībā var 
pārsūdzēt LHF valdē. 
 
 
 
3. Laiks un vieta 
 
3.1. 2019.gada Čempionāts notiek no 2018.gada 2. septembra,   līdz 2019. gada 28. 
aprīlim. 
 
3.2. Čempionāta spēles atļauts rīkot tikai LHF apstiprinātās ledus hallēs. 
 
3.3. Par haļļu atbilstību čempionāta rīkošanai lemj LHF apstiprinātā Haļļu pieņemšanas 
komisija. 
 
3.4. Ikvienam Čempionātā startējošam klubam jānosaka savs mājas spēļu laukums, par 
ko rakstiski, pievienojot līguma kopiju, jāinformē LHF sacensību vadība. 
 
 
 
4. Dalībnieki 
 
4.1. Čempionātā var piedalīties Latvijas hokeja klubi, kuri ir LHF biedri vai biedru 
kandidāti, kas samaksājuši biedru naudu par 2017.gadu, pilnībā nokārtojuši visas 
iepriekšējo gadu finansiālās saistības ar LHF un LHF valdes apstiprināti ārzemju klubi. 
 
4.2. Čempionātā spēlējošo komandu obligāti jāvada (galvenais treneris) tikai licencētam 
(ar derīgu licences termiņu) A, B vai C kategorijas treneriem. Šī noteikuma neizpildes 
gadījumā kluba komanda pie Čempionāta netiek pielaista. Sākot ar 2019./2020. gada 
sezonu, Čempionātā komandas drīkstēs vadīt tikai “A” vai “B” kategorijas treneri. 
 
4.3. Vienam trenerim Čempionātā atļauts vadīt ne vairāk par 1 (vienu) komandu vienā 
vecuma grupā un ne vairāk par 2 (divām) komandām dažādās vecuma grupās. 

 
4.4. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LHF 2018./2019.gada sezonai licencētiem 
hokejistiem. 
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4.5. Klubi, kas startē Čempionātā ir atbildīgi par savas komandas spēlētāju veselības 
stāvokli, kā arī par spēļu vispārējo obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
(pasākuma organizētāju civiltiesiskā atbildība par trešo personu mantai un veselībai 
nodarīto kaitējumu). 
 
4.6. Komandas ir tiesīgas piedalīties Čempionātā, ja tās attiecīgajā vecuma grupā 
pieteikušas un licencējušas: 

 
4.6.1. U17, U15, U13, U11 vecuma grupās ne mazāk par 14 savas  vecuma 
grupas hokejistiem, tajā skaitā vismaz 1 vārtsargs. Bet ne vairāk par 27 
attiecīgās vecuma grupas spēlētājiem, ieskaitot vārtsargus. 
 
4.6.2. U9 vecuma grupā ne mazāk par 13 savas vecuma grupas hokejistiem, tajā 
skaitā vārtsargs. Bet ne vairāk par 25 attiecīgās vecuma grupas spēlētājiem, 
ieskaitot vārtsargus. 

 
4.7. Visās vecuma grupās atļauts spēlēt divus gadus vecākām (pēc dzimšanas gadiem) 
jaunietēm. 
  

4.7.1. Visām jaunietēm (līdz 18 gadu vecumam) obligāti kopā ar pieteikumu 
jāiesniedz “Vienošanās par jaunāka gadagājuma hokejista spēlēšanu vecākā 
grupā” (veidlapa LHF mājaslapā; sadaļas Par LHF, Dokumenti, Vecāku atļauja). 
 

4.8. Visās vecuma grupās atļauts pieteikt 6 jaunākus spēlētājus (5. laukuma spēlētāji un 
1. vārtsargs. 
 

4.8.1 Piesakot gados jaunākos spēlētājus Čempionātam vecākā vecuma grupā, 
komandai kopā ar vārdisko pieteikumu par katru jaunāko spēlētāju jāiesniedz 
aizpildīta un parakstīta “Vienošanās par jaunāka gadagājuma hokejista 
spēlēšanu vecākā grupā” (veidlapa LHF mājaslapā; sadaļas Par LHF, 
Dokumenti, Vecāku atļauja). 

 
4.9. Pieteikt divu dažādu klubu apvienoto komandu var tikai gadījumā, ja abiem klubiem 
attiecīgajā vecuma grupā katram atsevišķi komandu nav iespējams izveidot. 
 
4.10. Citu Valstu hokejistus atļauts pieteikt un izmantot Čempionāta spēlēs tikai ar 
atbilstoši noformētām IIHF pārejas kartēm. 
 
4.11. Čempionātā viena kluba komandā pieteiktajiem un licencētajiem spēlētājiem 
aizliegts piedalīties, cita kluba komandas sastāvā, citas valsts čempionātā, jebkura 
ranga ārzemju un pašmāju turnīros, pamatojoties uz LHF nolikumu “Par spēlētāju 
pārejām” un IIHF spēlētāju pārejas noteikumiem (IIHF Transfer Regulation). Izņēmuma 
gadījumos dalību citā komandā var izskatīt LHF treneru padome un apstiprināt LHF 
Sporta direktors. 
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4.12. Klubiem, kuriem ir Junioru Attīstības Hokeja Līgas un/vai Obtibet Hokeja Līgas 
komandas, vai kuriem ir sadarbības līgums ar kādu hokeja klubu, kuram ir Junioru 
Attīstības Hokeja Līgas un/vai Obtibet Hokeja Līgas komanda, atļauts papildus pieteikt 
un vienlaikus (bet ne vienā dienā) izmantot  Čempionāta spēlēs un Junioru Attīstības 
Hokeja Līgā vai Obtibet Hokeja Līgā  11 spēlētājus, (vienu vārtsargu un desmit laukuma 
spēlētājus. 
 
 
4.13. Kluba komanda vienlaicīgi piedalīties Čempionātā un citas Valsts čempionātā var  
tikai LHF Valdes atļauju.  
 
 
 
5.  Sarīkošanas kārtība 
 
5.1. 2019. gada bērnu un jauniešu čempionāts hokejā notiek pēc LHF apstiprināta spēļu 
kalendāra. 
 
5.2. Komandu sadalījums grupās un izspēles kārtība pielikumā Nr.1, kas tiek sastādīts 
un apstiprināts pēc klubu iepriekšējo pieteikumu saņemšanas. 
 
5.3. U-9,U-11 un U-13 vecuma grupās atļauts aizvadīt divas spēles vienā dienā, ja tas 
saistīts ar braucieniem uz citu pilsētu. Dienas otrā spēle drīkst sākties ne ātrāk, kā 
četras (4) stundas skaitot no pirmās spēles sākuma laika.  
 
5.4. Visās vecuma grupās izņemot U-9 grupu, spēle var sākties , ja uz to ieradušies 11 
attiecīgās vecuma grupas spēlētāji, tajā skaitā obligāti vārtsargs. 
 
5.5. Ja komandā, uz kalendārā paredzēto spēli, saskaņā ar Nolikuma punktu 5.4., 
ieradušies mazāk kā 11 spēlētāji, spēle nenotiek un komandai tiek ieskaitīts zaudējums. 
Katru šādu gadījumu izskata LHF Disciplinārā komisija. 
 
5.6. U-9 grupā spēle var sākties, ja uz to ieradušies 9 spēlētāji, tajā skaitā obligāti 
vārtsargs. 
 
5.7. Ja komandā, uz kalendārā paredzēto spēli, saskaņā ar Nolikuma punktu 5.6., 
ieradušies mazāk kā 9 spēlētāji, spēle nenotiek un komandai tiek ieskaitīts zaudējums. 
Katru šādu gadījumu izskata LHF Disciplinārā komisija. 
 
5.8. Spēles ilgums  katrā vecuma grupā:  

 
5.8.1. U17 vecuma grupa (2002.g.dz., 2003.g.dz): spēles ilgums 3x20 min. tīrais 
spēles laiks, ar ledus gatavošanu pēc pirmā perioda un  3 minūšu pārtraukumu 
pēc otrā perioda; 
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5.8.2. U15 vecuma grupa (2004.g.dz., 2005.g.dz.): spēles ilgums 3x15 min. tīrais 
spēles laiks, ar ledus gatavošanu pēc pirmā perioda un  3 minūšu pārtraukumu 
pēc otrā perioda; 
 
5.8.3. U13 vecuma grupa (2006.g.dz., 2007.g.dz.): spēles ilgums 3x15 min. tīrais 
spēles laiks, ar ledus gatavošanu pēc pirmā perioda un ar 3 minūšu pārtraukumu 
pēc otrā perioda; 
 
5.8.4. U11 vecuma grupa (2008.g.dz., 2009.g.dz.): spēles ilgums 3x15 min. tīrais 
spēles laiks, bez ledus gatavošanas starp periodiem, un  3 minūšu 
pārtraukumiem pēc pirmā un otrā perioda. Mazā soda un mazā soliņa soda laiks 
ir 1 minūte; 
 
5.8.5. U9 vecuma grupa (2010.g.dz., 2011.g.dz.): spēles ilgums 3x12 min. 
netīrais spēles laiks, ar signālu par obligātu spēlētāju nomaiņu, katras 60 
sekundes. Mazā soda un mazā soliņa soda laiks ir 1 minūte. 

 
 
5.9. Spēļu kalendārs tiek sastādīts, saskaņots, apstiprināts un izsūtīts klubiem un 
komandām, vadoties no komandu iesniegtajiem iepriekšējajiem pieteikumiem. 
 
5.10. Čempionāts norisinās pēc LHF apstiprināta kalendāra. 
 
5.11. Klubiem kalendārā paredzēto spēļu laiki un vieta jāpaziņo LHF, ne vēlāk kā 10 
dienas pirms nozīmētās spēles datuma, nosūtot uz lhf@lhf.lv. 

 
5.11.1. Ja 10 dienas līdz kalendārā paredzētās spēles dienai uz augstāk norādīto  
e-pastu nav atsūtīti spēļu laiki, LHF ir tiesības neizmaksāt kompensāciju  
atbildīgajam klubam. 

 
5.12. Neizšķirta rezultāta pamatlaikā gadījumā, tiek nozīmēta: 
 

5.12.1. U11, U13, U15, U17 vecuma grupās trīs (3) pēcspēles metienu sērija bez 
ledus gatavošanas. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. Ja 
rezultāts vēl jo projām ir neizšķirts, komandas izpilda pa vienam metienam, līdz 
kāda no komandām kļūdās. 

 
5.12.2. U9 vecuma grupā komandas izpilda pa vienam metienam, līdz pirmajai 
kļūdai. Spēlētājs, kurš izpildījis pēcspēles metienu, atkārtoti to var izpildīt tikai 
pēc tam, kad tos izpildījuši visi komandas hokejisti, izņemot vārtsargu. Pēcspēles 
metienus pirmie sāk laukuma saimnieki. 
 
5.12.3. Spēles protokolā kā vārtu guvējs tiek atzīmēts spēlētājs, kurš realizējis 
pēdējo pēcspēles metienu, pēc kura ir noteikts sacensības uzvarētājs. 
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5.13. Čempionāta spēļu sākuma laiki: 
 

5.13.1. Čempionāta spēles notiek sestdienās, svētdienās, skolēnu brīvlaikos un 
svētku dienās, pēc abpusējas komandu vienošanās arī darba dienās. 

 
5.13.2. Brīvdienās, ja spēlē vienas pilsētas komandas, ne agrāk par plkst. 10:00, 
bet ne vēlāk par plkst. 19:00; 

 
5.13.3. Brīvdienās, ja spēlē viesu komanda no citas pilsētas, ne agrāk par plkst. 
12:00, bet ne vēlāk par plkst. 18:00; 

 
5.13.4. Darbadienās ne agrāk par plkst.17:30, bet ne vēlāk par plkst.19:00. 

 
5.13.5. Skolnieku brīvlaikā, darba dienās, spēļu laiki jāsaskaņo ar LHF Tiesnešu 
komiteju. 

 
5.14. No 1.oktobra, LHF un klubu apstiprinātā spēļu kalendārā paredzētās sacensības 
pārcelšanu uz citu datumu iespējama tikai, izņēmuma gadījumā, ar abu spēlējošo 
komandu rakstisku piekrišanu, aizpildot attiecīgo veidlapu. Parakstītā veidlapa 
jāiesniedz LHF ne vēlāk kā 10 dienas pirms kalendārā paredzētās spēles. Vēlāk 
iesniegtie pieprasījumi netiks izskatīti. 
  
5.15. Kalendārā vienreiz pārceltu spēli otreiz nepārceļ un komandai, kura neierodas uz 
spēli tiek piešķirts zaudējums 0:W 
 
5.16. U-11, U-13, un U-15 vecuma grupās komandas divas reizes gadā, saskaņā ar 
kalendāru, piedalās vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības 
sacensībās. 
 

5.16.1. Sacensībās jāpiedalās visiem čempionātā pieteiktajiem sportistiem; 
 

5.16.2. Sacensību programma pielikumā Nr.2; 
 
6. Vienas spēles sarīkošanas kārtība 
 
6.1. Spēlei jānotiek kalendārā paredzētajā laikā. 
 
6.2. Tikai LHF sporta direktoram vai LHF nozīmētam sacensību koordinātoram  ir 
tiesības mainīt kalendārā paredzētās spēles datumu un/vai sākuma laiku, ja iestājušies 
“force major” apstākļi. 
 
6.3. 20 minūtes pirms spēles sākuma komanda saņem no sekretāra spēles pieteikuma 
veidlapas, kuras izdrukātas spēles dienā, 15 minūtes pirms spēles sākuma jāiesniedz 
spēles sekretāram sastāva pieteikums. Kā pirmajiem tas jāiesniedz viesu komandai. 
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6.4. No nozīmētā spēles sākuma laika, komandām tiek dotas 3 min. iesildīties. Spēles 
sākuma iemetiens tiek izdarīts 5 min. pēc spēles sākuma laika. 
 
6.5. Komandai, laukuma saimniekam, jānodrošina ledus pilnam spēles laikam. Tā nevar 
beigties priekšlaicīgi. 
 
6.6. Laukuma saimniekiem, no nozīmētā spēles sākuma laika,  jānodrošina licencēta 
medicīnas personāla klātbūtne pie spēlētāju soliņa. U-9 grupas spēļu  sabraukumos, 
medicīnas personālu nodrošina attiecīgā sabraukuma organizatori. 
 
6.7. Ja spēles laikā laukuma tiesneši vai brigādes tiesneši konstatē 6.6. punkta 
pārkāpumu, spēle tiek nekavējoties pārtraukta un mājinieku komandai tiek piešķirts 
zaudējums. 
 
6.8. Medicīnas personālam līdz komandu iziešanai uz iesildīšanos, obligāti, jāparakstās 
spēles pieteikumā, norādot sava medicīnas darbinieka sertifikāta numuru vai uzspiežot 
ārsta zīmogu.  
 

6.8.1 Ja ir aizdomas, ka spēles laikā kāds no spēlētājiem guvis traumu, spēles 
sekretāram jāizdara atzīme protokolā ar medicīnas personāla (parakstu) 
apstiprinātu savainojuma raksturu. 

 
6.9. Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 10 minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika 
(ieskaitot komandu iesildīšanās laiku). 
 
6.10. Ja līdz noteiktajam spēles sākuma laikam sertificēts medicīnas personāls nav 
ieradies, parakstījies spēles pieteikumā un neatrodas pie spēlētāju soliņa, spēle nevar 
sākties un mājinieku komandai tiek ieskaitīts zaudējums. 
 
6.11. Spēlētājs, kurš nav iekļauts komandas pieteikumā uz konkrēto spēli un nav 
ierakstīts protokolā nevar piedalīties spēlē. 
 
6.12. Ja šādu, spēlei nepieteiktu hokejistu, sekretārs atklāj spēles gaitā, galvenajam 
tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku. 
 
6.13. Ja šāds, spēlei nepieteikts, spēlētājs atradās uz laukuma vārtu gūšanas brīdī, 
vārtu guvums netiek ieskaitīts. 
 
6.14. Ja šāds, spēlei nepieteikts, spēlētājs izdara noteikumu pārkāpumu, galvenajam 
tiesnesim viņš nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, bet sods 
jāizcieš komandas trenera nozīmētam spēlētājam. 
 
6.15. Ja tiek konstatēts fakts, ka spēlē piedalījies hokejists, kurš dotajā brīdī nav 
komandas pieteikumā čempionātam, komandai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā 
spēlē. LHF disciplinārā komisija pieņem lēmumu par attiecīgā kluba sodīšanu. 
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6.16. Pēc spēles sākuma spēles sekretāram aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas 
protokolā ierakstīto komandu spēlētāju sastāvos (papildināt vai izsvītrot no protokola 
kādu spēlētāju). Ja kāda no komandām šo noteikumu neievēro, tad ar disciplinārās 
komisijas lēmumu tai var tikt piešķirts zaudējums spēlē, bet mača tiesnesis un 
sekretārs, kuri veica izmaiņas protokolā ierakstīto spēlētāju sastāvā pēc spēles sākuma, 
var tikt sodīti, atbilstoši tiesnešu komitejas lēmumam. 
 
6.17. Uz komandas rezervistu soliņa spēles laikā drīkst atrasties ne vairāk par sešiem 
Čempionātam pieteiktajiem komandas pārstāvjiem. 
 
6.18. Spēlēs obligāts interneta pieslēgums, vismaz 20mbps, pie tiesnešu galdiņa gan 
brigādes tiesnešu telpās spēles pārraidīšanai internetā LHF mājas lapā (on-line). Par 
minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums. 
 
6.19. Laukuma saimniekiem spēles sekretariāts jānodrošina ar printeri un kopētāju 
dokumentācijas pavairošanai. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts 
disciplinārais ziņojums. 
 
6.20. Ja uz spēles sākumu nav ieradušies spēles tiesneši, abām komandām vienojoties, 
jānozīmē tiesneši no sava vidus, kuri tiesā spēli līdz brīdim, kamēr, vismaz, viens 
laukuma tiesnesis ir ieradies, vai līdz spēles beigām. Katru šādu neierašanās gadījumu 
izskata LHF Tiesnešu komiteja. 
 
 
 
7. Papildinājumi sacensību noteikumos 
 
7.1. U11, U13,  vecuma grupās, ja spēles gaitā rezultāta starpība ir sasniegusi vairāk kā 
7 vārtus, aktuālo rezultātu neatspoguļo uz rezultātu tablo. 
 
7.2. U-11 grupas spēlēs aizliegts pielietot spēka paņēmienus. 
 
7.3. U-11 grupā mazā soda un mazā soliņa soda laiks ir viena minūte. 
 
7.4. U9 vecuma grupā spēlētāju individuālā statistika netiek fiksēta, vārtu guvumi un 
noraidījumi tiek skaitīti komandas kopējā Čempionāta statistikā. 
 
7.5. U-9 grupā spēles tiek aizvadītas formātā - 4:4 (četri pret četri), šķērsām laukumam. 
Spēles laukums nodalīts ar mazajām apmalēm. Spēlēs tiek izmantoti “mazie” vārti 
(platums 140cm, augstums 100cm, dziļums 80cm). Spēlēs tiek izmantotas zilās ripas 
(svars 110 g-130 g). Mazā soda un mazā soliņa soda laiks ir viena minūte, kuras 
skaitīšana sākas no brīža, kad ripa tiek ievadīta spēlē pēc noraidījuma. Par spēlētāju 
maiņas noteikumu pārkāpšanu komanda tiek sodīta ar mazo soliņa sodu (60 sekundes), 
par tīšu spēles laika vilcināšanu. Spēles notiek bez spēka paņēmieniem. Viens 
spēlētājs nedrīkst spēlēt divas maiņas pēc kārtas. Katrā maiņā jābūt ne mazāk par 3 
spēlētājiem.  
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8. Pieteikumi 
 
8.1. Komandu vārdiskais pieteikums dalībai Čempionātā jāiesniedz LHF līdz 2018.gada 
6.augustam. 
 
8.2. Kopā ar vārdisko pieteikumu jāpievieno standarta līguma kopija ar halli, kurā tiks 
aizvadītas Čempionāta mājas spēles. 
 
8.3. Pilnībā aizpildīti vārdiskie pieteikumi uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF mājas 
lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti") līdzdalībai Čempionātā jāiesniedz 
kopā ar  aizpildītām speciālajām veidlapām. 
 
8.4. Līdz ar vārdisko pieteikumu klubiem, elektroniskā veidā nosūtot uz lhf@lhf.lv, 
jāiesniedz:  
 

8.4.1. Spēlētāju foto komandas spēles kreklos 3 x 4 cm (pases foto vertikālā 
formātā) .PDF vai .JPG formātā; 

 
8.4.2. Komandas vadības (uzvalkā ar kaklasaiti) foto 3x4 cm (pases foto vertikālā 
formātā) .PDF vai .JPG formātā; 
 
8.4.3. Komandas foto .PDF vai .JPG formātā.  

 
8.5. Aizpildot komandas orģinālo vārdisko pieteikumu, tajā obligāti jābūt: 
   

8.5.1. Ārsta parakstam, par atļauju piedalīties Čempionātā; 
8.5.2. Spēlētāja vecāka vai likumīgā pārstāvja parakstam, par personīgo 
atbildību, piekrišanu un gatavību piedalīties Čempionātā.  

 
8.6. Kopā ar komandas vārdisko pieteikumu obligāti iesniedzama arī pilnībā aizpildīts 
komandas vadības pieteikums, komandas treneriem jābūt uzrādītai: 
   

8.6.1. Trenera kategorijai; 
 

 8.6.2. Trenera sertifikāta numuram; 
 
 8.6.3. Trenera sertifikāta derīguma termiņam. 
 
8.7. Nesertificētu treneru vadītās komandas Čempionātam netiek pielaistas. 
 
8.8. Hokejistam kuru licencē pirmoreiz, jānosūta dzimšanas apliecības vai pases kopiju 
uz lhf@lhf.lv, apstiprinātu ar kluba vadītāja parakstu. 
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8.9. Ārvalstu hokejistiem un Latvijas klubu spēlētājiem, kuri maina piederību klubam, 
piesakot viņus dalībai Čempionātā, jābūt pilnībā nokārtotām IIHF vai LHF pārejas 
kartēm. 
 
8.10. Spēlētāju piederību klubam nosaka LHF nolikums „Par spēlētāju pāreju". 
 
8.11. Papildu pieteikumi iesniedzami LHF birojā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz 
plkst.15.00, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās čempionāta spēles.  
 
8.12. Ne vairāk kā 2 spēlētājiem atļauts veikt pāreju, sava kluba ietvaros, no A grupas 
komandas uz B grupas komandu un otrādi vienā vecuma grupā, laika posmos no 5. līdz 
9.novembrim un 4. līdz 8.februārim.  
 
8.13. Izmaiņas pieteikumos iespējams veikt izmantojot elektronisko pastu. Šajos 
gadījumos vērā tiek ņemta pieteikuma noformējuma pareizība, ieskaitot visu 
nepieciešamo parakstu esamību papildu pieteikumā, visu nepieciešamo papildu 
dokumentu esamību un elektroniskā pasta saņemšanas laiku LHF. 
 
8.14. Komandu pieteikumā minētie komandu sastāvi un spēlētāji tiek publicēti LHF 
mājas lapā, lai nodrošinātu caurskatāmību un godīgas spēles principu ievērošanu, 
atbilstoši Čempionāta nolikumam. 
 
8.15. Komandas Čempionātam var pieteikt līdz 10 (desmit) oficiālajiem komandu 
pārstāvjiem. 
 
 
 
9. Spēlētāju licenču pārbaude. 
 
9.1. Spēlējošo komandu treneriem pirms spēles ir tiesības pārbaudīt pretinieka 
komandas spēlētāju licences, par to savlaicīgi informējot spēles sekretāru; 
 
9.2. Komandas treneriem ir tiesības, spēles laikā, lūgt galveno tiesnesi pārbaudīt 
pretinieka komandas spēlētāja  licenci. 
 

9.2.1. Pārbaudes procedūra: Komandas kapteinis lūdz galveno tiesnesi 
pārbaudīt spēlētāja licenci. Galvenais tiesnesis pieaicina pārbaudei pieteikto 
spēlētāju pie tiesnešu galdiņa un kopā ar spēles sekretāru veic pārbaudi; 

 
9.2.2. Ja galvenais tiesnesis konstatē, ka spēlē piedalās spēlētājs, kurš neatbilst 
licencē norādītajam, spēle tiek pārtraukta un komandai ieskaitīts zaudējums; 

 
9.2.3. Ja tiesnesis pārkāpumu nekonstatē, komanda, kura pieprasīja licences 
pārbaudi, tiek sodīta ar mazo soliņa sodu (atbilstoši vecuma grupai).  

 
9.3. LHF amatpersonām atļauts pārbaudīt spēlētāju licences jebkurā laikā; 
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10. Uzvarētāju notekšana 
 
10.1. Čempionātā komandu vietas tiek noskaidrotas atbilstoši  izcīnīto punktu summai; 
 
10.2. Čempionātā par: 
 

10.2.1. Uzvaru pamatlaikā - 3 punkti; 
 
10.2.2. Uzvaru papildlaikā vai pēcspēles metienos - 2 punkti; 
 
10.2.3. Zaudējumu papildlaikā vai pēcspēles metienos -  1 punkts; 
 
10.2.4. Zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti; 

 
10.3. Gadījumā, ja Čempionāta noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds 
punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kura atbilst uzskaitītajiem kritērijiem, kas 
ir sarindoti atbilstoši svarīguma pakāpei: 
 

10.3.1. Vairāk punktu savstarpējās spēlēs; 
 
10.3.2. Labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs; 
 
10.3.3. Vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs; 
 
10.3.4. Vairāk uzvaru visās čempionāta spēlēs; 
 
10.3.5. Vairāk gūto vārtu visās čempionāta spēlēs; 
 
10.3.6. Labāka vārtu starpība visās čempionāta spēlēs;  
 
10.3.7. Mazāka komandas soda minūšu summa čempionātā;  
 
10.3.8.  Mazāk spēlētāju saņēmuši “Spēles sodu” (MP-25 min); 
 
10.3.9. Ar izlozes palīdzību. 

 
11. Protesti 
 
11.1. Ja komanda vēlas iesniegt protestu, tad komandas galvenajam trenerim vai kluba 
vadītājs, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to jāpaziņo spēles galvenajam 
tiesnesim, kurš mutisko pieteikumu fiksē spēles protokolā. Tas jāizdara ne vēlāk kā 15 
minūtes pēc spēles beigu signāla; 
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11.2. Rakstiskais protests, kuru parakstījis kluba vadītājs, ar izsmeļošu protesta būtības 
izklāstu, 24 stundu laikā, skaitot no spēles sākuma laika, neskaitot brīvdienas un svētku 
dienas) jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā LHF personīgi; 
 
11.3. Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par:  
 

11.3.1. Aizmugures stāvokli; 
 
11.3.2. Ripas pārmetieniem; 
 
11.3.3. Iemetienu vietas izvēli; 
 
11.3.4. Sodu noteikšanu; 
 
11.3.5. Ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem. 

 
12. Klubu pienākumi. 
 
12.1. Klubu komandām, kuras piedalās sacensībās, jābūt diviem krāsu ziņā atšķirīgiem 
formas tērpu komplektiem. Viesu komanda spēles aizvada gaišās krāsas tērpos, 
laukuma saimnieki - tumšās, kontrastējošas, krāsas tērpos. Iespējama formas tērpu 
saskaņošana un krāsu maiņa starp komandām, bet tikai pirms pieteikumu, uz spēli, 
iesniegšanas. 
 
12.2. Atbilstoši hokeja spēles noteikumiem uz spēlētāju formas tērpiem obligāti jābūt 
numuriem: 
 12.2.1. Mugurpusē 25-30 cm. augstumā, uz abām piedurknēm – 10 cm. lieliem; 
 

12.2.2. Numuri robežās no 1 līdz 99, sākot ar 2019.-2020. gada sezonu spēlētāju 
numuri drīkstēs būt robežās no 1 līdz 35; 
 
12.2.3. Formas tērpa priekšpusē labi redzamā vietā vienam no spēlētājiem jābūt 
burtiem “C” vai “K” – komandas kapteinis un diviem spēlētājiem burtam “A” – 
kapteiņa vietnieks; 

 
12.3. Klubam, kas īrē ledu Čempionāta spēļu rīkošanai, jānodrošina viesu komanda ar 
ģērbtuvi un dušu: 
 12.3.1. 60 minūtes pirms spēles U17, U15, U13, U11 grupās; 
 12.3.2. 45 minūtes pirms spēles U9 grupā; 

12.3.3. Viesu komandas tiesīgas aizņemt ģērbtuvi ne ilgāk kā 30 minūtes pēc 
spēles noslēguma; 

 
12.4. Uz Čempionāta spēlēm ieeja visās arēnās ir bezmaksas; 
 
 
13. Tiesības. 



  
 

13 
 

 
13.1. Komandas nosaukumā atļauts iekļaut ne vairāk kā divus nosaukumus, prioritārais 
ir kluba nosaukums; 
 
13.2. Klubu vadītājiem, treneriem, spēlētājiem un menedžeriem nav tiesību iejaukties 
tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā traucēt tos: 

 
13.2.1. Ieejot tiesnešu ģērbtuvēs; 
 
13.2.2. Hokeja arēnās spēles laikā; 
 
13.2.3. Pēc spēles preses konferencēs, masu medijos, vai sociālajos tīklos izteikt 
neapmierinātību par tiesnešu darbību, par pretinieku klubu vadītājiem, 
spēlētājiem, treneriem un Čempionāta organizatoriem; 

 
13.3. Komandai nav tiesību atteikt ierašanos uz kalendārā paredzēto spēli, pamatojot to 
ar spēlētāju slimību, transporta trūkumu vai jebkuru citu iemeslu; 
 
14. Atbildība 
 
14.1. Klubu vadītājiem, treneriem, un menedžeriem ir jāievēro Ētikas kodekss; 
 
14.2. Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot 
stundu pirms un tikpat ilgu laiku pēc spēles;  
 
14.3. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīti visi gadījumi, kad:  

 
14.3.1. Savlaicīgi nav ieradies medicīnas personāls; 
 
14.3.2. Laukums nav sagatavots spēles sākšanai, ko regulārajā čempionātā 
izlem spēles tiesneši, izslēgšanas spēlēs, piedaloties arī spēles uzraugam;  
 
14.3.3. Komandā nav pietiekams spēlētāju skaits; 
 
14.3.4. Viesu komandai ceļā sabojājies transports; 
 
14.3.5. Citi gadījumi, kad pēc spēles galvenā tiesneša uzskatiem spēle nevar 
sākties noteiktajā laikā; 
 

14.4. Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 10 minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika 
(ieskaitot komandu iesildīšanās laiku); 
 

14.4.1. Ja minēto, vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ spēles sākums aizkavējies, 
laukuma saimniekiem jānodrošina iespēja spēli pabeigt, nodrošinot papildus 
ledus īri uz sava rēķina; 
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14.4.2. Ja aizkavēšanās notikusi viesu komandas dēļ, papildus izdevumus sedz 
viesu komanda; 

 
14.5. Par neierašanos uz spēli komandai ieskaita zaudējumu ar 0:W un Disciplinārā 
komisija lemj par attiecīgā soda piemērošanu; 
 
14.6. Komanda, kas neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, sedz visus izdevumus, 
kas radušies pretinieka komandai, lai sarīkotu šo sacensību (tiešās ar spēli saistītās 
izmaksas), saskaņā ar LHF iesniegto radušos zaudējumu tāmi un disciplinārās 
komisijas lēmumu; 
 
14.7. Lēmumu par sankcijām pret klubu, kas pieteicis komandu līdzdalībai čempionātā, 
bet turnīra gaitā atsauc komandas dalību čempionātā, pieņem LHF disciplinārā komisija 
un apstiprina LHF valde; 
 
14.8. Pēc otrā neierašanās gadījuma komanda var tikt izslēgta no Čempionāta un 
sodīta ar soda naudu saskaņā ar LHF Disciplinārās komisijas lēmumu; 
 
14.9. Spēļu rezultāti izslēgtajai  tiek ieskaitīti, ja izslēgtā komanda nospēlējusi vairāk 
nekā 50% Čempionāta spēļu. Pretējā gadījumā spēļu rezultāti turnīra tabulā tiek anulēti; 
 
14.10. Laukuma saimnieks atbild un nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību hallē 
stundu pirms spēles, spēles laikā un stundu pēc spēles beigu signāla; 
 
 
15. Tiesneši. 
 
15.1. Čempionāta spēles tiesīgi apkalpot LHF tiesnešu komitejas apstiprināti laukuma 
tiesneši, kā arī starpvalstu savstarpējās apmaiņas ietvaros nozīmēti un apstiprināti 
tiesneši, un LHF tiesnešu komitejas apstiprināti brigādes tiesneši; 
 
15.2. Tiesnešus uz spēlēm nozīmē LHF Tiesnešu komiteja;  
 
15.3. Nepieciešamības gadījumā spēļu uzraudzību veic tiesnešu komitejas nozīmēti 
spēļu inspektori; 
 
15.4. Tiesnešu lēmums spēles gaitā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne klubu 
vadītāji, ne treneri; 
 
15.5. Čempionātu laukumā tiesā: 

 
15.5.1. U17 vecuma grupā: viens galvenais tiesnesis un divi līnijtiesneši; 
 
15.5.2. U11, U13, U15 vecuma grupās: divi galvenie tiesneši; 
 
15.5.3. U9 vecuma grupā: viens  tiesnesis uz katra laukuma; 
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15.6.Tiesnešu brigādes sastāvs Čempionātā:  
 

15.6.1. Sekretārs, tīrā laika tiesnesis; 
 
15.6.2. U-9 vecuma grupā -  2 sekretāri, tīrā laika tiesnesis; 
 
15.6.3. Laukuma saimnieki nodrošina 2 (divus) soda laika tiesnešus. Par minētās 
prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais ziņojums; 
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16. Apbalvošana. 
 
16.1. Čempionāta uzvarētājas komandas  spēlētāji un komandas vadība saņem 
Čempionu zelta medaļas (kopskaitā 30).  
 
Otrās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta 
sudraba medaļas (kopskaitā 30). 
 
Trešās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta 
bronzas medaļas (kopskaitā 30). 
 
 
16.2. U13, U15 un U17 vecuma grupās LHF pasniedz speciālbalvas 2019.gada 
Čempionāta:  

 
16.2.1. Labākajam vārtsargam; 
 
16.2.2. Labākajam aizsargam; 
 
16.2.3. Labākajam uzbrucējam; 
 
16.2.4. Regulārā čempionāta rezultatīvākajam hokejistam. 

 
16.3. Speciālbalvu ieguvējus izvirza komandu galvenie treneri, nosakot 3 labākos savā 
komandā un 3 labākos no citām komandām. Informāciju apkopo un izvirza 
apstiprināšanai LHF sporta direktoram, sacensību koordinātors. 
 
 
 
17. Personas datu apstrāde. 
 
17.1. Iesniedzot komandas pieteikumu Latvijas Hokeja federācijā, komandas pārstāvis 
ir atbildīgs par iesniegto datu precizitāti un likumību, t.sk. par piekrišanas saņemšanu 
spēlētāju personas datu publicēšanai LHF mājas lapas vietnē. 
17.2. Lai nodrošinātu godīgas spēles principus, LHF veic personas datu apstrādi 
attiecībā uz licencētajiem spēlētājiem un komandas pārstāvjiem. 
17.3. Personas datu apstrāde tiek veikta sekojošā apjomā: vārds, uzvārds, dzimšanas 
datums, augums, svars un fotoattēls. 
17.4. Pamatojoties uz sporta likuma 18.2 pantu - Sportista pienākums ir ievērot 
starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas 
spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus. 
17.5. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai noteiktu sportista piederību komandai un 
grupai, attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu sportistu rezultātiem, 
atbilstoši sacensību nolikumam. 
17.6. Pamatojoties uz sporta ētikas un godīgas spēles principiem, kā arī uz Sporta 



  
 

17 
 

likuma 15.1 pantā noteikto, jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta 
rezultāti (t.sk. spēlētāju relativitātē) publicējami nesagrozīti, lai aizstāvētu sabiedrības 
intereses.  
17.7. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu LHF var veikt pasākumu 
fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikuma atspoguļošanai mājas lapā un 
sociālajos tīklos, kā arī veikt rezultivitātes un statistikas datu publicēšana. 
 
 
18. Finansiālie noteikumi 
 
18.1. LHF sedz izdevumus, kas saistīti ar: 
 
 18.1.1. Tiesnešu apmaksu, viņu komandējuma un ceļa izdevumiem; 
 
 18.1.2. Čempionāta tiešās vadības nodrošināšanu; 
 
 18.1.3. Čempionāta balvu iegādi un pasniegšanu; 
 
18.2. Finansiālā atbalsta apmēru hokeja skolām un klubiem, par Čempionāta 
organizēšanu, katru gadu nosaka LHF Valde. 
 
18.3. LHF ir tiesīga pieprasīt no komandām depozīta maksu par dalību Čempionātā, 
pamatojoties uz LHF valdes lēmumu. 
 
19. Apdrošināšana 
 
19.1. Visiem klubiem, uz visām mājas, spēlēm obligāti jābūt “Vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas” polisei, kas garantē vispārējās apdrošināšanas risku pret 
trešajām personām. 
 
19.2. Visiem U–9 grupas spēļu organizatoriem, uz visām spēlēm, obligāti jābūt 
“Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas” polisei, kas garantē vispārējās 
apdrošināšanas risku pret trešajām personām. 
 
19.3. Klubi un komandas ir atbildīgi par nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
(nāve/invaliditāte, traumas, medicīniskie izdevumi) nodrošināšanu visiem dalībniekiem. 
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Pielikums Nr.1 

 
 

 
2019.gada  

Latvijas Bērnu un Jaunatnes Čempionāts hokejā. 
 
 

Komandu sadalījums grupās un izspēles kārtība. 
 
 

1. U-17 vecuma grupa. 
 Komandas izspēlē 2 apļu turnīru, saskaņā ar sacensību kalendāru. Uzvarētāja 

komanda saņem Čempionāta zelta medaļas. 
 

2. U-15 vecuma grupa. 
 Komandas sadalītas divās grupās. Katra grupa izspēlē 3 apļu turnīru saskaņā ar 

sacensību kalendāru. “A” grupas  uzvarētāja komanda saņem Čempionāta zelta 
medaļas. “B” grupas komandas sadala 12 līdz 20 vietu. 
 

3. U-13 vecuma grupa. 
 Komandas sadalītas divās grupās. “A” grupas komandas izspēlē 3 apļu turnīru 

saskaņā ar sacensību kalendāru. Uzvarētāja komanda saņem Čempionāta zelta 
medaļas. “ B “ grupas komandas izspēlē 2 apļu turnīru saskaņā ar sacensību 
kalendāru un sadala 12 līdz 23 vietu. 
 

4. U-11 vecuma grupa. 
 Komandas sadalītas divās grupās. “A” grupas komandas izspēlē 2 apļu turnīru 

saskaņā ar sacensību kalendāru. Uzvarētāja komanda saņem Čempionāta zelta 
medaļas. “ B “ grupas komandas izspēlē 3 apļu turnīru saskaņā ar sacensību 
kalendāru un sadala 16 līdz 26 vietu. 

 
5. U-9 vecuma grupa. 
 Komandas sadalītas divās grupās. Sacensību pirmajā etapā “1“ un “2“ grupas 

komandas izspēlē 1 apļa turnīru saskaņā ar sacensību kalendāru. Pēc pirmā 
apļa 5 labākās komandas no katras grupas veido “A ” grupu, komandas , kuras 
ieņēmušas 6 – 10 vietu savās grupās veido “B ”grupu. Komandas izspēlē 1 apļa 
turnīru. “A ” grupas uzvarētāja komanda saņem Čempionāta zelta medaļas.   “B “ 
grupas komandas sadala 11 – 20 vietu. 
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       U17 grupa 

1 Daugava/Sāga 
2 HK "HK VENTA 2002" 
3 HSR 2003 
4 HSR 2004 
5 HC Klaipēda (Brocēni) 

6 
Kauno BTA (Kaunas- 
Brocēni) 

7 Jūrmalas SS/EVHS 
8 JLSS U-17 
9 IHF/Prizma 

10 IHS/Pārdaugava 
11 HK Tukums/Brocēnu BJSS 
12 Baltie Vilki 
13 DLSS 
14 LSSS 
15 Pērkons 
16 Pirāti 

  
 

  U15 grupa 

“ A “ “ B “ 

1 JLSS U-15 1 Ogre juniors 
2 Ozolnieki Juniors 2 Pērkons 

3 HS Kurbads 04 3
HK "HK VENTA 
2002"/Tukums 

4 HS Kurbads  4 JLSS 
5 HSR 2005 5 Vamieras HK/BSS 
6 HSR 2006 6 Talsu NSS/THK 

7 
Kauno BTA/Saulys (Kaunas - 
Brocēni) 7 Brocēnu NBJSS 

8 Pārdaugava 04 8 DLSS 
9 Pārdaugava 06 9 Sieviešu klubu izlase 

10 LSSS 10 Pārdaugava 05 
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            U 13 grupas komandas   
 

“ A “                                              “ B “ 
1 DKLM (Elektranai - Volvo arēna) 1 HK "HK VENTA 2002" 
2 Ogre juniors 2 JLSS 
3 HSR 2007 3 HSR 200708 
4 Tornado (Pleskava - Valmiera) 4 HSR 2008 
5 HS Mārupes Zaļi 5 HS Mārupe Balti 
6 LSSS 6 Kauno BTA (Kaunas - Brocēni) 
7 Vamieras HK/BSS 7 HS MOGO 07  
8 Pārdaugava 06 8 HS MOGO 
9 Pārdaugava 06 9 Jūrmalas SS 

10 JLSS U-13 10 Pārdaugava 07 
11 DLSS 11 HK Tukums/Ozo 
   12 Brocēnu NBJSS 

 
 
 

 
 

          U11 grupas komandas  
 

“ A “                                         “ B “ 
1 SLRA (Viļņa - Ozolnieki) 1 LSSS 
2 HS Kurbads  2 HK "HK VENTA 2002" 
3 HSR 2009 3 HSR 2009/08 
4 Mārupes HS/Zaļi 4 Mārupes HS/Balti 
5 HS MOGO 08 5 HS MOGO 09 
6 Pārdaugava 08 6 Jūrmalas SS 
7 BHC37 7 JLSS 
8 Brocēnu NBJSS 08 8 Pārdaugava 09 
9 Talsu NSS/THK 9 Brocēnu NBJSS 09 

10 DLSS-1 10 Vamieras HK/BSS 
11 LSSS A 11 DLSS-2 
12 JLSS U-11   
13 Ogre juniors   
14 HC Klaipeda (Broceni)  

15 HK Tukums  
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           U 9 grupas komandas 
 

    

“ 1 “ “ 2 “ 
1 Ogre juniors 1  HS Kurbads 
2 Pārdaugava  2  HSR 2010-2 
3 HSR 2010-1 3  Mārupes HS 
4 HS MOGO 10 4  Pārdaugava 10 
5 JLSS U-9 5  HK Tukums 
6 LSSS B 6 LSSS A 
7 BHC37 ScreamingEagles 7  BHC37 WildCats 
8 Brocēnu NBJSS 8  MHK "Rīga" 
9 Vamieras HK/BSS 9  Talsu NSS/THK 

10  "HK VENTA 2002" 10  DLSS 
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Pielikums Nr.2 

 
 

2019.gada  
Latvijas Bērnu un Jaunatnes Čempionāts hokejā. 

 
Vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības sacensību programma   

U-11, U-13, un U-15 vecuma grupās. 
 

 
1. U15 vecuma grupa 

 
Sacensības notiek šādās disciplīnās: 
- kross 2000m (stadionā); 
- pildbumbas (4kg) mešana no apakšas uz priekšu; 
- pievilkšanās; 
- trīssolis no vietas; 
- atspoles skrējiens 6x15m. 
 
Speciālās sagatavotības sacensības 

 
Sacensības notiek šādās disciplīnās (saskaņā ar IIHF testu paraugu): 
- slaloms bez ripas; 
- slaloms ar ripu; 
- atspole 6 x 18m; 
- 30m no vietas; 
- slidošana ar seju un atmuguriski bez ripas. 
 

2. U13 vecuma grupa 
 

Sacensības notiek šādās disciplīnās: 
- kross 1000m (stadionā); 
- pildbumbas (3kg) mešana no apakšas uz priekšu; 
- pievilkšanās; 
- tāllēkšana no vietas; 
- atspoles skrējiens 6x10m. 
 
Speciālās sagatavotības sacensības 

 
Sacensības notiek šādās disciplīnās (saskaņā ar IIHF testu paraugu): 
- slaloms bez ripas; 
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- slaloms ar ripu; 
- atspole 4 x 18m; 
- 30m no vietas; 
- slidošana ar seju un atmuguriski bez ripas. 

 
 3. U11 vecuma grupa 
 
Sacensības notiek šādās disciplīnās: 
- kross 500m (stadionā); 
- pildbumbas (2kg) mešana no apakšas uz priekšu; 
- turēšanās kārienā ar saliektām rokām; 
- tāllēkšana no vietas; 
- atspoles skrējiens 4x10m. 
 
Speciālās sagatavotības sacensības 

 
Sacensības notiek šādās disciplīnās (saskaņā ar IIHF testu paraugu): 
- slaloms bez ripas; 
- slaloms ar ripu; 
- atspole 4 x 10m; 
- 30m no vietas; 
- slidošana ar seju un atmuguriski bez ripas. 

 
 


