
 

 Druvas nakts kauss interkrosā 2019 
 

NOLIKUMS 

 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Veicināt iedzīvotāju sportiskās aktivitātes un interkrosa atpazīstamību. 

2. Noskaidrot spēcīgākās interkrosa komandas un spēlētājus Latvijā. 

 

II. Organizatori 

3. Latvijas Lakrosa federācija. 

 

III. Laiks un vieta, reģistrācija 

4. Sacensības notiek 2019. gada 22. februārī no plkst. 21:00 līdz 23.februāra plkst. 

02:00, Druvas sporta namā, Vienības ielā 14, Druvā, Saldus novadā. 

5. Ierašanās no 20:15. Reģistrēšanās līdz plkst. 20:45. 

 

IV. Dalībnieki 

6. Sacensībās piedalās visi interesenti, bez vecuma ierobežojuma. Sacensības tiks 

organizētas bez sadalījuma vecuma grupās, kopējā konkurencē. 

 

V. Pieteikšanās sacensībām 

7. Aizpildītu pieteikuma anketu (pielikums) nosūtīt līdz 2019.gada 20.februārim 

elektroniski sūtot uz e-pastu kristaps.lacis@inbox.lv. Nepieciešamības gadījumā, 

pieteikumu iespējams aizpildīt sacensību dienā, reģistrācijas laikā, bet iepriekš 

nepieciešams brīdināt par komandas dalību turnīrā.  

8. Sacensību dienā reģistrējoties, komandas iesniedz pieteikuma oriģinālu ar dalībieku 

vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, komandas nosaukumu. 

9. Dalības maksa komandai par dalību turnīrā: 

9.1.  15 eiro, ja komanda nodrošina 2 spēlētājus, kas palīdzēs tiesāt spēles, kurās 

komanda nepiedalās; 

9.2.  25 eiro, ja komanda nenodrošina 2 spēlētājus, kas palīdzēs tiesāt spēles, kurās 

komanda nepiedalās; 

 

VI. Noteikumi 

10. Sacensības notiek pēc FIIC interkrosa noteikumiem. 

11. Spēlē piedalās 4 laukuma spēlētāji + vārtsargs. 

12. Komanda var pieteikt ne vairāk kā 6 dalībniekus (neskaitot vārtsargu). 

13. Pie plānotā komandu skaita, spēļu formāts – 2 x 7 minūtes vai 2 x 10 minūtes. 

 

VII. Vērtēšana 

14. Vietas turnīra tabulā nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru - 3 punkti, par 

neizšķirtu - 1 punkts, par zaudējumu - 0 punktu. Turnīra uzvarētajs tiks noteikts 

finālā, kurā iekļūs 2 komandas ar lielāko punktu skaitu. 

15. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai: 

15.1. Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība); 

15.2. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 

15.3. Vairāk uzvaru visās spēlēs. 
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VIII. Apbalvošana 

16. Uzvarētājus komandu un individuālajā konkurencē apbalvo ar Latvijas Lakrosa 

federācijas balvām. Komandas, kuras piedalīsies turnīrā, saņems piemiņas balvas no 

LLF.  

 

IX. Citi noteikumi 

17. Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

18. Interesējošus jautājumus par sacensību norisi var uzdot Interkrosa attīsības 

koordinatoram Kristapam Lācim – kristaps.lacis@inbox.lv (+371 29103483). 
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Pielikums 

Druvas nakts kausa interkrosā 2019 

nolikumam 
 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

________________________________________________________________ 

pieteikuma iesniedzējs (komandas nosaukums)  

 

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds 
Dzimšanas gads 

 

Paraksts par piekrišanu 

nolikuma ietvertajai 

informācijai 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

 

 

Datums _______________  

 

Pārstāvis: 

      _________________/____________________/ 
                                                                                                                                      uzvārds                                                paraksts 

 

Telefona numurs _____________________ 

 

e-pasts _____________________________ 

 

 

 

 


