-40:00 LAIKS PIRMS SPĒLES SĀKUMA – mikrofona pārbaude
Dāmas un kungi, esiet sveicināti Latvijas Hokeja federācijas 2021. gada Optibet Hokeja Līgas
spēlē starp (MĀJINIEKU) ___________________- un (VIESU) ______________________
komandām.
-10:00 LAIKS PIRMS SPĒLES SĀKUMA
Dāmas un kungi, esiet sveicināti Latvijas Hokeja federācijas 2021. gada Optibet Hokeja Līgas
spēlē starp (MĀJINIEKU) ___________________- un (VIESU) ______________________
komandām.
(VIESU) _______________________ komandas sastāvs spēlei ______________ krāsas formās:
1) Vārtsargi (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________
2) Aizsargi (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________
3) Uzbrucēji (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________

4) Galvenais treneris ___________________________________________________

5) Trenera asistenti ____________________________________________________

(MĀJINIEKU) ______________________komandas sastāvs spēlei _________________ krāsas formās.
1) Vārtsargi (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________
2) Aizsargi (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________
3) Uzbrucēji (numeroloģiski augošā secībā)
numur ____/ ____________________________

4) Galvenais treneris ___________________________________________________

5) Trenera asistenti ___________________________________________________

3:00- 2:30 LAIKS PIRMS SPĒLES SĀKUMA, kad komandas redzamas pie ledus laukuma:
Uz ledus tiek aicināta (VIESU)_________________________komanda.
Uz ledus tiek aicināta (MĀJINIEKU)_______________________komanda.

KAD KOMANDAS NOSTĀJUŠĀS UZ ZILĀS LĪNIJAS:
Dāmas un kungi lūdzu piecelieties, lai godinātu Latvijas Valsts himnu.

PĀRIS SEK PĀRTRAUKUMS PĒC HIMNAS BEIGĀM:
! ! ! KATEGORISKI AIZLIEGTS PIEMINĒT TIESNEŠA PILSĒTU ! ! !

Spēles tiesnešus licencējusi un nozīmējusi LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA
Spēles galvenie tiesneši ____________________________________________ UN
____________________________________________________
Līnijtiesneši ____________________________________________ UN
________________________________________________________________
Spēles inspektors ____________________________________________

VIDEO GOLA IZSKATĪŠANA
Notiek spēles momenta video caurskate.
Ja vārtu guvums tiek skaitīts -> paziņojums kā par parastiem vārtiem.
Ja vārtu guvums netiek skaitīts: kāds no tālāk minētiem iemesliem.

IESPĒJAMIE IEMESLI

• Vārtu guvums netiek skaitīts, vārti tika gūti pēc spēles apturēšanas.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, ripa šķērsoja vārtu līniju pēc perioda beigu laika
signāla.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, ripa nešķērsoja vārtu līniju.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, vāri tika izkustināti no vietas.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, uzbrūkošās komandas spēlētājs atradās vārtu
laukumā.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, vārti gūti ar kāju.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, jo vārti gūti ar roku.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, jo ripa šķērsoja vārtu līniju pēc kontakta ar
spēles tiesnesi.
• Vārtu guvums netiek skaitīts, vārti gūti pēc spēles ar augsti paceltu nūju.

PAZIŅOJUMUS VEIC BRĪDĪ KAD IZDARĪTS IEMETIENS UN SPĒLE IR ATSĀKUSIES.
VĀRTI
No ________________________ numur ___ un ____________________ numur ___ piespēlēm
vārtus __________________ komandas labā guva ________________ numur _______.

VĀRTU LABOJUMS (saka tikai tad, ja tiek labots vārtu guvējs nevis piespēles)
Vārtu labojums. ( 1. / 2. / 3. utt.) vārtus ________ komandas labā no ______________ numur
__un ___________ numur __ piespēlēm guva ____________________ numur ___.

SODI
_______________ / numur __
_________ komanda
Noraidīts uz 2 minūtēm par _____________
VĀRTSARGS / KOMANDA / TRAUMA ? → Sodu izcieš ____________________ numur _____

SPĒLES LAIKA VILCINĀŠANA
___________ komanda, sodīta ar 2 minūšu sodu par spēles laika vilcināšanu.
Sodu izcieš _____________________ numur _____

SKAITLISKĀ SASTĀVA PĀRKĀPUMS - šo sodu paziņo uzreiz, kad galvenais tiesnesis ar
žestu apstiprina sodu.
____________ komanda, sodīta ar 2 minūšu sodu par skaitliskā sastāva pārkāpumu.
Sodu izcieš _____________________ numur _____

ABPUSĒJIE SODI
•
•

Pirmo saka Viesu komandu (_________________)
Komandas spēlē vienādos skaitliskos sastāvos.

SODA METIENS
_______________ / numur __
_________ komanda
Sodīts par _____________, uz (komanda) __________ nozīmēts soda metiens.

Metienu izpilda ________________ / numur __

SODU PAPILDUS PAZIŅOJUMI

SITUĀCIJA
PIRMS
PĒC

PAZIŅOJUMS

A-B

A-B

5-5

5-4

Soda paziņojums

5-5

4-4

Soda paziņojums +
KOMANDAS SPĒLĒ VIENĀDOS SKAITLISKOS SASTĀVOS

5-4

5-5

ABAS KOMANDAS SPĒLĒ PILNOS SASTĀVOS

5-4

5-3

Soda paziņojums

5-4

4-4

Soda paziņojums
KOMANDAS SPĒLĒ VIENĀDOS SKAITLISKOS SASTĀVOS

5-3

5-4

Nav paziņojums

5-3

4-3

Soda paziņojums
VIESU KOMANDA SPĒLĒ MAZĀKUMĀ

4-4

5-4

MĀJINIEKU KOMANDA SPĒLĒ PILNĀ SASTĀVĀ

4-4

5-5

ABAS KOMANDAS SPĒLĒ PILNOS SASTĀVOS

4-4

4-3

Soda paziņojums

4-3

4-4

ABAS KOMANDAS SPĒLĒ VIENĀDOS SKAITLISKOS SASTĀVOS

4-3

5-3

MĀJINIEKU KOMANDA SPĒLĒ PILNĀ SASTĀVĀ

4-3

3-3

Soda paziņojums +
ABAS KOMANDAS SPĒLĒ VIENĀDOS SKAITLISKOS SASTĀVOS

3-3

4-3

Nav paziņojuma

3-3

5-3

MĀJINIEKU KOMADA SPĒLĒ PILNĀ SASTĀVĀ

2 + 10 MIN
Ar 2 minūšu sodu par _________un 10 minūšu disciplinārsodu sodīts ___________ komandas
spēlētājs _________________ numur ____
GK / KOMANDA / TRAUMA ? → Sodu izcieš _______________________ numur ___

5 + 20 MIN
Ar 5 minūšu sodu par _____________un 20 minūšu disciplinārsodu sodīts ___________
komandas spēlētājs _________________ numur ____
GK / KOMANDA / TRAUMA ? → Sodu izcieš _______________________ numur ___

25 MIN
Ar spēles sodu par _________ sodīts ___________ komandas spēlētājs _________________
numur ____
GK / KOMANDA / TRAUMA ? → Sodu izcieš _______________________ numur ___

VĀRTSARGU MAIŅA
_________komandā vārtsarga maiņa.
Vārtos stājas _______________/ numur ___

NEPAREIZA VĀRTSARGU MAIŅA
Spēle apturēta nepareizas vārtsarga nomaiņas dēļ.

TIME OUT
____ komandai 30 sekunžu pārtraukums.

CITI PAZIŅOJUMI
•
•
•

Līdz pirmās trešdaļas beigām 1 min
Līdz otrās trešdaļas beigām 1 min
Līdz trešās trešdaļas beigām 2 min

PĒC KATRA PERIODA

Rezultāts pēc PIRMĀS trešdaļas MĀJINIEKI komanda____ / VIESI komanda ____.

Rezultāts pēc OTRĀS trešdaļas MĀJINIEKI komanda____ / VIESI komanda ____.

JA TABLO IZSLĒDZAS / NEDARBOJAS
Dāmas un kungi, spēles laiks tiek fiksēts manuāli izmantojot hronometru.

Dāmas un kungi, uz tablo redzamais spēles laiks ir pareizs.

INFO PAR SPĒLES LAIKU, JA NEDARBOJAS TABLO
__ trešdaļā nospēlētas __ minūtes un __ sekundes

___ sekundes atlikušas __ trešdaļā.
ATLIKUŠIE SODA LAIKI
_________numur __/ ____komanda atlikušais noraidījuma laiks ir __

PIRMAIS ETAPS:
PAPILDLAIKS: Spēles pamatlaiks ir noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētāja noskaidrošanai
pēc 2 minūšu pārtraukuma tiks izspēlēts 5 minūšu papildlaiks 3 pret 3 sastāvā līdz pirmajiem
gūtajiem vārtiem.
PĒCSPĒLES METIENI: Papildlaiks noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, pēc sausās ledus
sagatavošanas uzvarētāja noteikšanai tiks izpildīta 3 pēcspēles metienu sērija.
Metienu izpilda numur ___ / vārds, uzvārds_

OTRAIS ETAPS
PAPILDLAIKS: Spēles pamatlaiks ir noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētāja noskaidrošanai
pēc 2 minūšu pārtraukuma tiks izspēlēts 10 minūšu papildlaiks 3 pret 3 sastāvā līdz pirmajiem
gūtajiem vārtiem.
PĒCSPĒLES METIENI: Papildlaiks noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, pēc sausās ledus
sagatavošanas uzvarētāja noteikšanai tiks izpildīta 5 pēcspēles metienu sērija.
Metienu izpilda numur ___ / vārds, uzvārds____
IZSLĒGŠANAS SPĒĻU FINĀLSĒRIJĀ:
PAPILDLAIKS: Spēles pamatlaiks ir noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētāja noskaidrošanai
pēc ledus sagatavošanas tiks izspēlēts 20 minūšu papildlaiks 5 pret 5 sastāvā līdz pirmajiem
gūtajiem vārtiem.
PĒCSPĒLES METIENI: Papildlaiks noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, pēc sausās ledus
sagatavošanas uzvarētāja noteikšanai tiks izpildīta 5 pēcspēles metienu sērija.
Metienu izpilda numur ___ / vārds, uzvārds____
IZSLĒGŠANAS SPĒĻU FINĀLSĒRIJĀ SEPTĪTAJĀ SPĒLĒ:
PAPILDLAIKS: Spēles pamatlaiks ir noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētāja noskaidrošanai
pēc ledus sagatavošanas tiks izspēlēts 20 minūšu papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.
2. / 3. utt.
PAPILDLAIKS: Papildlaiks noslēdzies ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētāja noskaidrošanai pēc ledus
sagatavošanas tiks izspēlēts 20 minūšu papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.

PĒC SPĒLES PAZIŅOJUMI

Spēle noslēgusies ar rezultātu MĀJINIEKI ____ / VIESI _____ uzvaru izcīnja ________ komanda.

KAD ABAS KOMANDAS IR NOSTĀJUŠĀS UZ ZILĀS LĪNIJAS
Dāmas un kungi katras komandas labākais spēlētājs tiks apbalvots ar balvu no turnīra sponsora –
Optibet.

Labākais spēlētājs (zaudētāju) komandā numur ______ /________________________________

Labākais spēlētājs (uzvarētāju) komandā numur ______ /________________________________

KAD KOMANDAS IR PASPIEDUŠAS ROKAS:
Nākošā Latvijas Hokeja federācijas 2021. gada Optibet Hokeja līgas spēle šajā ledus hallē notiks
(kad, cikos ) _________________________________________________________________.
Kur savā starpā tiksies ____________________________ un _________________________
komandas.

