„APSTIPRINU”
__________________________
2012.g.
NOLIKUMS
2012. gada
Latvijas Universiādes kausa izcīņa
Regbijā – 7.
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot Latvijas Augstskolu Universiādes kausa uzvarētāju regbijā-7;
1.2. Sekmēt spēlētāju sagatavošanu valsts izlasei;
1.3. Popularizēt regbiju Latvijas augstskolu vidē.
2. Laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiek:
2.2. Sacensību vieta:
2.3. Komandu akreditācija:
2.4. Sacensību sākums:

2012. gada 4. novembrī;
Jelgava, stadions „Daugava”, Sporta iela 2.
no plkst. 10.15 līdz plkst. 10.45.
plkst. 11.00.

3. Sacensību vadība.
3.1. Sacensības organizē: Regbija Attīstības Asociācija (RAA);
3.2. Sacensību organizācijas komisiju veido ( turpmāk - SOK):
Sacensību galvenais tiesnesis
– Aivars Pilenieks;
Disciplinārā komisija
– Māris Šmits;
Sacensību sekretārs
– Arvis Pilenieks.
3.3. Spēlētāju licenzēšanu veic Disciplinārās komisijas vadītājs.
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Augstskolu Universiādē var piedalīties komandas, kuras ir LASS (Latvijas Augstskolu
Sporta Savienības) biedri, ir nomaksājuši tās dalības naudu, iesnieguši noteiktajā termiņā
komandas pieteikumu RAA sacensību sekretāram, iepazinušies ar sacensību nolikumu.
4.2. Latvijas Universiādes sacensībās var piedalīties katrai augstskolai piederoši spēlētāji, kā
arī absolventi gadu pēc šīs augstskolas beigšanas.
4.3. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, līdz 27 gadu vecumam. Spēlētāji jaunāki par 18
gadiem, drīkst piedalīties sacensībās tikai ar vecāku rakstisku atļauju.
5. Sacensību norise.
5.1. Sacensību sistēmu nosaka RAA sacensību organizācijas komisija, ņemot vērā pieteikto
komandu skaitu. Turnīrs notiek vienā dienā.
5.2. Ja sacensībām ir pieteikušās vairāk kā 12 komandas, tiek rīkotas priekšsacīkstes kā
atsevišķs turnīrs.
5.3. Komandas tiek izsētas apakšgrupās pēc iepriekšējā gada Augstskolu kausa rezultātiem.
5.4. Apakšgrupu komandas savā starpā izspēlē apļa turnīru, tālāk sacensības notiek pēc
vienmīnusa sistēmas.
5.5. Katrā spēlē atļautas 5 (piecas) maiņas katrai komandai;
5.6. Traumas gadījumā (ar asinīm) atļauta papildus maiņa no visa sastāva vai atpakaļ;
5.7. Spēles laiks ir 2x7 min;
5.8. Finālspēle par Kausu notiek 2x10 min;
5.9. Sacensības notiek pēc IRB spēles noteikumiem.
6. Pieteikumi.

6.1. Piedalīšanos turnīrā katra augstskola apliecina ar sacensību sekretāram iesniegtu
pieteikumu nedēļu pirms turnīra (līdz 29. oktobrim), kuru ar savu parakstu un zīmogu ir
apstiprinājis tās vadītājs;
sacensību sekretārs: arvispilenieks@inbox.lv ; mob. tālr. 26478430.
6.2. Augstskolas apstiprināts spēlētāju vārdiskais pieteikums iesniedzams sacensību dienā ne
vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību sākuma (spēlētāja numurs, vārds uzvārds, ja ir LRF
licences numurs);
6.3. Katram spēlētājam līdzi jābūt personu apliecinošs dokuments.
6.4. Komandā var pieteikt līdz 12(divpadsmit) spēlētājiem;
6.5. Spēlētājs visas turnīra spēles drīkst aizvadīt vienā komandā.
7. Medicīniskā aprūpe.
7.1. Turnīra laikā katra komanda pati nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu saviem
spēlētājiem;
7.2. Organizatori nodrošina kvalificēta ārsta klātbūtni visa turnīra laikā.
8. Noraidījumi.
8.1. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma (sarkanā kartiņa), šajās sacensībās vairs nedrīkst
piedalīties, un DK pieņem lēmumu par spēlētāja turpmāko soda mēru;
8.2. Spēlētājs, kurš vienā spēlē saņem otro brīdinājumu (otro dzelteno kartiņu), tiek noraidīts
no laukuma, un automātiski nedrīkst spēlēt nākamo turnīra spēli šajās sacensībās;
8.3. Spēlētājs, kurš saņēmis 3 brīdinājumus (trīs dzeltenās kartiņas) dažādās spēlēs automātiski
nedrīkst spēlēt nākamo spēli;
8.4. Komisijai lēmumi par brīdinājumiem un noraidījumiem jāpieņem 30 (trīsdesmit) minūšu
laikā pēc notikušās spēles vai līdz komandas nākošajai spēlei.
9. Protesta iesniegšana.
9.1. Protests (minot konkrētu protesta iemeslu) jāpiesaka, parakstot spēles protokolu 5 min
laikā pēc spēles. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc konkrētās spēles beigām
sacensību sekretāram. Protestu izskata SOK komisija 30 minūšu laikā vai līdz komandas
nākošajai spēlei;
9.2. Iesniedzot protestu jāiemaksā 20 (divdesmit) lati ķīlas nauda sacensību sekretāram;
9.3. Protestam labvēlīga lēmuma gadījumā šī nauda tiek atgriezta;
9.4. Tiesāšanas kvalitāte nevar būt protesta iemesls spēles rezultāta izmaiņai.
10. Neierašanās uz spēli.
10.1. Par neierašanos uz spēli, komanda tiek sodīta: tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 punktiem
un spēles rezultātu 0:50;
10.2. Tās pašas komandas atkārtotas neierašanās gadījumā uz spēli, SOK komisija ir tiesīga
izskatīt jautājumu par komandas izslēgšanu no sacensībām.
11. Speciālie gadījumi.
11.1. Par nenoformētiem dokumentiem ( bez pieteikuma), nepieteikta, diskvalificēta spēlētāja
piedalīšanos spēlē, kā arī spēlētāja, kurš nav šīs augstskolas students, komandai tiek
piešķirts zaudējums 0 punktu, rezultāts 0:50;
11.2. Ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu vainas dēļ, vainīgajai komandai par spēli
tiek piešķirti 0 punkti. Gadījumu izskata SOK komisija 30 minūšu laikā.
11.3. Ja spēle tiek pārtraukta no abām komandām neatkarīgu iemeslu dēļ tad:
ja nospēlēts mazāk par 75% no spēles laika tiek nozīmēta pārspēle (komandas var arī
piekrist esošajam spēles rezultātam);
ja nospēlēts vairāk par 75%, spēle tiek uzskatīta par pabeigtu un tās rezultāts tiek
saglabāts;
11.4. Ja komanda tiek izslēgta no turnīra, spēļu rezultāti ar šo komandu anulējas, bet punkti

spēlētājiem, kā arī noraidījumi un brīdinājumi saglabājas.
12. Uzvarētāja noteikšana.
12.1. Izcīnītās vietas apakšgrupās nosaka pēc izcīnīto punktu summas:
Par uzvaru
3 punkti;
neizšķirts
2 punkti;
zaudējums
1 punkts;
neierašanās gadījumā 0 punktu.
12.2.Ar vienādu punktu skaitu divām vai vairākām komandām augstāko vietu ieņem tā
komanda, kurai ir sekojoši labākie rādītāji:
uzvarētājs savstarpējā spēlē;
iegūto un zaudēto spēles punktu attiecība visās spēlēs;
piezemējumu skaitu attiecība savstarpējā spēlē,
piezemējumu skaitu attiecība visās spēlēs kopsummā;
12.3. Ja izslēgšanas spēles laiks beidzas neizšķirti, tiek nozīmēti papildlaiki pa 5 min;
12.4. Spēle papildlaikā notiek līdz pirmajiem gūtajiem punktiem.
13. Tiesneši.
13.1. Tiesnešu brigādi uz katru spēli nozīmē sacensību galvenais tiesnesis.
.
14. Apbalvošana.
14.1. Universiādes fināla uzvarētāji tiek apbalvoti ar Kausu.
14.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgajiem medaļu komplektiem.
14.3. Turnīra komandas dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām par dalību turnīrā.
14.4. Ar individuālām balvām tiek apbalvoti turnīra labākais un arī rezultatīvākais spēlētājs.

Sacensību galvenais tiesnesis:

________ / A. Pilenieks /
aivars.rugby@inbox.lv ;
mob. tālr. 29451561.

