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LATVIJAS HANDBOLA FEDERĀCIJA
(LHF)
Sacensību veidi
Jaunieši (1)

Jaunietes (1)
komandu turnīrs

komandu turnīrs

Sacensību laiks un vieta
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības handbolā notiks 7., 8. un 9.jūlijā
Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, Rīgas ielā 91.
Sacensību vadība
Sacensības vada LHF apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensību dalībnieki
Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk pašvaldību) komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.
Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas
komisija, saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam
personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un
nelaimes gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2000.-2002.gadā.
Sacensību dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem, komandu oficiālām personām) ir jābūt
licencētiem (Latvijas Handbola federācijas Jaunatnes licence).
Pieteikumi
Komandu pieteikumi (pēc formas) jāiesniedz Olimpiādes Sekretariātā LOK, līdz 2017.gada
1.martam elektroniski skanētā veidā pa e-pastu – olimpiade@olimpiade.lv .
Komandu vārdiskie pieteikumi, dalībai sacensībās jāiesūta Sekretariātā 20 dienas pirms
atlases sacensību sākuma, bet ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 26.aprīlim vai, ja atlases
sacensības netiek rīkotas līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma
elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas
Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi.
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs.
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta
2017.gada martā.
Pašvaldību komandas sporta spēļu veidos, kuras pēc izspēles kārtības izziņošanas vai
izlozes uz atlases sacensībām veikšanas atsauc savu dalību, Olimpiādes Sekretariātā ir
jāiemaksā EUR500 (pieci simti eiro) soda nauda, pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS
Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “soda nauda par “Komandas
nosaukums” atsaukšanu, saskaņā ar Latvijas IV Olimpiādes Nolikumu”, pretējā gadījumā
pašvaldības komanda nevar veikt akreditāciju.
Vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut 25 spēlētājus.
Delegācijas sastāvā finālsacensībām no iesniegtā vārdiskā pieteikuma, var pieteikt:
jauniešiem – 20 dalībniekus, no tiem 16 spēlētāji
jaunietēm – 20 dalībniekus, no tiem 16 spēlētājas
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Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem
Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.
Akreditācijas komisijas darba laiks:
§ Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija–
5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207;
§ Cēsīs, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Raunas ielā 12-1, 2017.gada 6.jūlijā no
plkst.12:00 – 20:00.
Sacensību norise
Spēles notiek saskaņā ar Nolikumu un IHF oficiālajiem handbola spēles noteikumiem.
Sacensībās jaunietes spēlē pēc viena apļa principa, visām komandām izspēlējot katrai ar
katru vienu spēli ar saīsināto spēles laiku 2x25min.
Sacensībās jauniešu komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās pa trim komandām katrā
(pēc izlozes). Izloze no tiks VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 delegācijas vadītāju
semināra laikā, Cēsīs.
Pirmajā un otrajā spēļu dienā komandas grupās sacenšas katra ar katru, noskaidrojot vietu
kārtību grupās. Grupu 1.un 2.vietas ieguvējas komandas spēlē pusfinālus – attiecīgi vienas
grupas 1.vieta ar otras grupas 2.vietu un otrādi.
Trešajā dienā 3.vietu ieguvušās komandas savstarpējā spēlē noskaidro 5.un 6.vietu; savukārt
pusfinālos uzvarējušās komandas spēlē par 1.un 2.vietu, zaudētājas komandas par 3.un
4.vietu.
Spēles notiks ar saīsināto spēles laiku 2x25min.
Ja kāda no pusfināla spēlēm vai spēle par vietām beidzas neizšķirti, tad nekavējoties tiek
izpildīta 7m soda metienu sērijas procedūra, lai noskaidrotu uzvarētāja komandu atbilstoši
SHF noteikumiem.
Sacensību izspēles kārtība jauniešiem
7.jūlijs
A3 – A1
B3 – B1
A2 – A3
B2 – B3
8.jūlijs
A1 – A2
B1 – B2
A ½ fināls A grupas 1.vieta – B grupas 2.vieta
B ½ fināls B grupas 1.vieta – A grupas 2.vieta
9.jūlijs
Spēle par 5.vietu A grupas 3.vieta – B grupas 3.vieta
Spēle par 3.vietu A ½ fināla zaudētājs – B ½ fināla zaudētājs
Spēle par 1.vietu A ½ fināla uzvarētājs – B ½ fināla uzvarētājs
Visu sacensību dalībniekiem pienākums un atbildība sacensību laikā ir ievērot godīgas spēles
principus. Visi pārkāpumi, kuri ir saistīti ar spēles epizodēm vai ārpus spēles momentiem tiks
traktēti vadoties pēc LHF soda sankciju reglamenta. Pieejamā saite dokumentam:
http://handball.lv/lv/file/1467/18360/
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Apbalvošana
Pirmo trīs godalgoto vietu komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, bet
ceturtās līdz sestās vietas komandu dalībnieki - ar diplomiem. Ceturtās vietas komandas
jaunietēm dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera
izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata
pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.
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