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NOLIKUMS 

LSPA NILA GRAŠA PIEMIŅAS TURNĪRS 2019 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1.  Noskaidrot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk - LSPA) labākās 

studējošo komandas handbolā sieviešu un vīriešu konkurencē; 

1.2. Popularizēt handbolu LSPA studējošo vidū; 

1.3.  Veicināt veselīgu dzīves veidu. 

 

2. LAIKS UN VIETA 

 2.1. Sacensības norisināsies 2019. gada 22. maijā, LSPA stadionā (Brīvības gatve 

333, Rīga, LV-1006); 

2.2.  Sacensību sākums plkst. 15.15; 

2.3.   Sliktu laikapstākļu dēļ sacensības var norisināties jaunajā zālē - B korpusā (3. 

stāvs) un vecajā zālē - A korpusā (1. stāvs). 

 

3. ORGANIZATORI 

 3.1.  Sacensības organizē LSPA Sporta spēļu katedras Handbola specializācijas 

studējošie. Sacensību galvenais organizators – Elīna Mārtiņa (elina.martina@lspa.lv, 

25396959). Sacensības atbalsta LSPA Sporta klubs, Latvijas Treneru tālākizglītības 

centrs. 

 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Sacensībās var piedalīties LSPA studējošo un mācībspēku izveidotas 

komandas (gan klātienē, gan neklātienē studējošo); 

4.2.  Komandas startē 2 kategorijās – vīriešu un sieviešu; 

4.3.  Vienā vīriešu komandā dalībnieku skaits ir no 4 līdz 6 cilvēkiem; 

4.4.  Vienā sieviešu komandā dalībnieku skaits ir no 4 līdz 6 cilvēkiem; 

4.5.  No vienas grupas sacensībās var piedalīties vairākas komandas; 

4.6. Atbildību un rūpes par savu veselību uzņemas paši turnīra dalībnieki; 

4.7. Spēlētāji sacensībās drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.  

 

5. SACENSĪBU NORISE 

5.1.  Sacensības norisināsies LSPA stadionā. Sliktu laikapstākļu gadījumā 

sacensības var norisināties LSPA Jaunajā sporta zālē (B korpusā), kurā spēles notiks 

starp vīriešu komandām, kur norisināsies MINI handbols, kā arī sievietes sacentīsies 

MINI handbolā, kas notiks vecajā sporta zālē (A korpusā). Abās kategorijās spēles 

laiks būs 10 minūtes bez pārtraukumiem (gadījumā, ja pieteiksies mazs komandu 

skaits, tad spēles laiks tiks palielināts līdz 15 min).  
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6. IZSPĒLES KĀRTĪBA 

6.1.  Izspēles kārtība tiks noteikta pēc reģistrēto komandu skaita sacensībām – 

komandas tiks dalītas apakšgrupās, kur aizvadīs savstarpējās spēles. Apakšgrupu 

labākās komandas (labāko komandu skaits, kas turpinās dalību izslēgšanas turnīrā 

tiks noteikts pēc reģistrēto komandu skaita) aizvadīs ceturtdaļfināla vai pusfināla 

spēles.  

 

7. VĒRTĒŠANA 

7.1.  Komandai par uzvaru tiek piešķirti 2 punkti; neizšķirtu – 1 punkts. Ja divām 

vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka attiecīgi:  

 lielāks iegūto punktu skaits savstarpējās spēlēs; 

 labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs,  

 labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,  

 vairāk gūtie vārti visās spēlēs,  

 labāka iegūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.  

 

8. APBALVOŠANA 

8.1.  Labāko trīs vietu komandas vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvotas ar 

medaļām, balvām un specbalvām. 

8.2.  Apbalvos arī labākos spēlētājus gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē; 

8.3.  Pasākuma atbalstītāji/sponsori patur tiesības izvērtēt komandas un apbalvot 

tās pēc saviem ieskatiem. 

 

9. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

9.1. Spēles tiek organizēti saskaņā ar starptautiskajiem MINI handbola noteikumiem; 

9.2. MINI handbola noteikumi ir pievienoti PIELIKUMS NR 2. 

 

10.  PIETEIKUMI 

 9.1.  Pieteikšanās sacensībām līdz 2019. Gada 19.maija plkst. 23.59, nosūtot 

pieteikumu elektroniski uz e-pastu: HBturnirsLSPA@gmail.com ar norādi „LSPA 

handbola turnīrs 2019”! Pieteikuma forma ir pieejama PIELIKUMS NR 1. 

 

11.  CITI NOTEIKUMI 

1.  Par  ierašanos  uz  spēli  iereibušā  stāvoklī,  vai  par  diskvalifikāciju ar  ziņojumu par īpaši 

nesportisku uzvedību, seko dalībnieka izslēgšana no sacensībām; 

2. Par sacensību norises vietas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, komanda tiek 

izslēgta no sacensībām. Papildus, komandas pienākums ir pilnā apmērā segt zaudējumus, 

kas ir radušies noteikumu neievērošanas rezultātā. 

 

  

mailto:HBturnirsLSPA@gmail.com


3 

 

Pielikums nr 1. 

  

PIETEIKUMS 
(katrai komandai atsevišķi)  

 

Nila Graša mini handbola piemiņas turnīrs 2019 
22.05.2019. 

 

 
 

Komandas nosaukums 

 

 

sievietes   

vīrieši   
(ar X atzīmēt kategoriju) 

 

 

Nr.p.k. Dalībnieka Vārds un Uzvārds Grupa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
 

 

Komandas pārstāvja 

Vārds un Uzvārds: 

 

 

Telefona nr., e-pasts: 

 
 

 

 
*Katrs dalībnieks sacensību dienā ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar turnīra nolikumu, 

uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību pasākumam un ievēro drošības 

noteikumus. 
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Pielikums nr 2. 

MINI HANDBOLA SPĒLES NOTEIKUMI 
 

Laukums: 
20m garumā, 13m platumā. 5m no vārtiem vai no gala līnijas (atkarībā no tā kāds laukums tiek 

izmantots-skat. 1.zīm un 2.zīm.) vārtsarga laukums. 

 

Vārti: 2.40 m x 1.60 m (var izmantot standarta handbola vārtus 3m x 2m) 

Bumbas izmērs: 46-48 cm apkārtmērs , 225-275 gr. svars. 

Pamatnoteikumi: 
 Spēle 4 pret 4 (3 laukuma spēlētāji un vārtsargs)  

 SHF (Starptautiskā Handbola federācija) noteikumi ir pamats MINI HANDBOLA 

noteikumiem; 

 Noteikumi tiek pielāgoti dalībnieku vecumam un tehniskajam sagatavotības līmenim; 

 Spēles laiks 1x10 minūtes vai 1x15 minūtes; 

 Pēc gūtajiem vārtiem spēle tiek atsākta ar vārtsarga iemetienu; 

 Ja bumba šķērso laukuma gala līniju jebkurā veidā vai sānu līnīju vārtsarga laukumā 

(skat. zīm nr. 2) - bumba tiek atstāta vārtsargam; 

 Spēlētājiem ir atļauts izmantot vienu bumbas piesitienu (1-3 soļi piesitiens 1-3 soļi); 

 Izpildot brīvmetienu nedrīkst mest pa vārtiem (gūt vārtus) un aizsargājošās komandas 

spēlētājiem jāatrodas ne tuvāk kā 1m no vietas kur tiek izpildīts brīvmetiens; 

 Brīvmetiens tiek izspēlēts no vietas kur ir fiksēts pārkāpums, bet ne tuvāk kā 1m no 

vārtu laukuma; 

 Noraidītais spēlētājs izcieš 1 minūtes sodu (2 minūšu vietā); 

 Mini handbolā nav minūtes pārtraukumu; 

 Neizšķirta gadījumā tiek izpildīti soda metieni (līdz pirmajai kļūdai). 

 Viens punkts tiek gūts par ‘’parastu’’ metienu. 

 Divi punkti tiek gūti ja izpilda precīzu metienu pēc 360 grādu apgrieziena gaisā vai 

metiens pēc piespēles, kura notverta gaisā.  

 


