APSTIPRINU
LRF prezidents
Aivars Pilenieks
________________________________
2020.gada 26.jūnijā

NOLIKUMS
2020. GADA LATVIJAS ATKLĀTAJAM ČEMPIONĀTAM PLUDMALES REGBIJĀ-5
U-10, U-12, U-14, U-16,
U-20, sievietes, vīrieši un veterāni 35+;.
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1.Izspēlēt Latvijas atklāto čempionātu pludmales regbijā-5;
1.2. Sekmēt spēlētāju sagatavošanu valsts izlasei;
1.3.Popularizēt pludmales regbiju Latvijā.
2. Laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiek 2020.gada 4.jūlijā (Veterāni, Vīrieši, Sievietes), 27.jūlijā (U-20),
1.augustā (U-14; U-16), 15.augustā (U-10; U-12); visām grupām spēles notiek Jūrmalā,
Majoru pludmalē un sākums plkst. 11:00.
3. Sacensību vadība.
3.1. Sacensības organizē LRF, tiešo vadību nodrošina LRF Pludmales regbija galvenais
tiesnesis – Rihards Grīnbergs;
3.2. Latvijas atklātā čempionāta pludmales regbijā-5 organizācijas komisiju veido:
3.2.1. Sacensību galvenais tiesnesis Rihards Grīnbergs (tel.29776693);
3.2.2. Sacensību sekretārs Denis Denisovs (tel.28657186).
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Latvijas atklātajā čempionātā pludmales regbijā-5 var piedalīties kolektīvi, kuri piekrīt
sacensību nolikumam un sacensību norises kārtībai;
4.2. Pieaugušo sacenšibās var piedalās spēlētāji no pilniem 18 gadiem. Jaunāks spēlētājs var
piedalīties LČ, ja viņam LČ norises dienā ir vismaz pilni 16 gadi, kā arī ir atļauja, ko parakstījis
viens no spēlētāja vecākiem, piedalīties pieaugušo sacensībās. Parakstot šo atļauju, vecāks
uzņemas atbildību par spēlētāja sagatavotību, veselības stāvokli un piedalīšanos pieaugušo
sacensībās.
4.3. Pieteikumā uz LČ drīkst būt 3 (trīs) spēlētāji, kuri ir 16 gadus veci (uz norises dienu ir pilni
16 gadi) un kuriem pilni 17 gadi paliks 2021.gadā. Ierobežojums neattiecas uz spēlētājiem, kuri
ir 16 gadus veci un kuriem pilni 17 gadi paliks 2020.gadā.
4.4. U20 sacensībās piedalās 2000., 2001., 2002., var pieteikt arī 2003. un 2004. gadā dzimošos
spēlētājus ar vecāku atļaujām par spēlēšanu vecākā grupā.
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4.5. U16 sacensībās piedalās 2004., 2005. dzimušie un 2006. gadā dzimušies ar vecāku atļaujām
par spēlēšanu vecākā grupā.
4.6. U14 sacensībās piedalās 2006., 2007. dzimušie un 2008. gadā dzimušies ar vecāku
atļaujām par spēlēšanu vecākā grupā
4.7. U12 sacensībās piedalās 2008., 2009. dzimušie un 2010. gadā dzimušies ar vecāku
atļaujām par spēlēšanu vecākā grupā
4.8. U10 sacensībās piedalās 2010. un 2011. gadā dzimušie.
5.Sacensību norise.
5.1. Latvijas atklātais čempionāts pludmales regbijā-5 notiek vienā posmā, vienā dienā;
5.2. Sacensību sistēmu nosaka organizācijas komisija, ņemot vērā pieteikto komandu skaitu:
5.2.1. ja piedalās 3 komandas spēles tiek izspēlētas divos apļos, tad tiek skaitīti punkti,
ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad komandas izspēlē pēdējo izšķirošo spēli savā
starpā.
5.2.2. ja piedalās 4 vai 5 komandas, tiek izspēlēts grupas turnīrs, nodrošinot katrai
komandai ne mazāk par 3 spēlēm;
5.2.3. ja piedalās 6 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam notiek divas pusfināla spēles, kā arī spēles par vietām;
5.2.4. ja piedalās 7-8 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam notiek spēles par vietām;
5.2.5. ja piedalās 9 un vairāk komandas, sacensību norises sistēmu nosaka komisija,
nodrošinot katrai komandai piedalīšanos 3-4 spēlēs;
5.2.6. komandu sadalījumu apakšgrupās tiek noteikts pēc izlozes uz vietas.
5.3. Komanda, kura sāk spēli, tiek izlozēta;
5.4. Katrā spēlē atļautas spēlētāju maiņas turp un atpakaļ neierobežotā daudzumā;
5.6. Katrā spēlē ir divi puslaiki (2x5 min.), neizšķirta gadījumā tiek nozīmēts papildlaiks līdz
pirmajiem gūtajam piezemējumam.
5.7. Sacensības notiek pēc pludmales IRB rugby-5 spēles noteikumiem, ar apstiprinātām LRF
izmaiņām vai papildinājumiem.
6. Pieteikumi.
6.1. Latvijas atklātā čempionātā pludmales regbijā-5 apstiprina klubu pārstāvji vai izveidoto
komandu pārstāvji, iesniedzot komandas vārdisko pieteikumu, ne vēlāk kā 30 min. pirms
sacensību sākuma (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, krekla numurs, licences numurs);
6.2. Komandā uz Latvijas atklāto čempionātu pludmales regbijā-5 var pieteikt ne vairāk kā 9
spēlētājus U-10, U-12, U-14 un U-16 grupās; 10 spēlētājus U-19, un U-18 meitenēm
grupās; 12 spēlētājus sieviešu un vīriešu grupās. Katrā komandā var pieteikt 2 komandas
trenerus un 1 ārsts/fizio un 1 komandas vadītājs/menedžeris.
6.3. Spēlētājiem visas LČ pludmales regbijā-5 spēles jāaizvada vienā komandā.
7.Medicīniskā aprūpe.
7.1.LČ pludmales regbijā-5 laikā katra komanda atbild par savu spēlētāju veselības stāvokli, bet
medicīniskās palīdzības sniegšanu nodrošina organizatori.
8. Noraidījumi.
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8.1. Noraidījums uz laiku 1 min. 30 sek;
8.2. Noraidījums līdz spēles beigām;
8.3. Diskvalifikācija uz visam spēlēm;
8.4. Galvenajam tiesnesim lēmumi par noraidījumiem jāpieņem 15 minūšu laikā pēc notikušā.
9. Protesta iesniegšana.
9.1. Protesta iesniegšana notiek saskaņā ar LRF sasitošo dokumentu 9.pielikumu “Protesta
iesniegšanas kartība”.
10.Neierašanās uz spēli.
10.1. Par neierašanos uz spēli , komandai tiek piešķirts zaudējums ar spēles rezultātu 0:5 un 0
punktu, cietušajai komandai 2 punkti un rezultāts 5:0.
10.2. Atkārtotas, komandas neierašanās gadījumā, komisija ir tiesīga izskatīt jautājumu par
komandas izslēgšanu no sacensībām.
11. Speciālie gadījumi.
11.1. Par nenoformētiem dokumentiem (pieteikums), nepieteikta, diskvalificēta spēlētāja
piedalīšanos spēlēvainīgajai komandai tiek piešķirts zaudējums 0 punktu rezultāts 0:5,otrai
komandai 2 punkti, rezultāts, 5:0.
11.2. Ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu vainas dēļ, vainīgai/ām komandai/ām par
spēli tiek piešķirts 0 punktu, cietušai 2 punkti, spēles rezultāts 0:5 vai 0:0. Gadījumu izskata
komisija 15 minūšu laikā.
11.3. Ja spēle tiek pārtraukta no abām komandām neatkarīgu iemeslu dēļ tad:
11.3.1. ja nospēlēts mazāk par 75% no spēles laika tiek nozīmēta pārspēle (komandas var
piekrist rezultātam);
11.3.2. ja nospēlēts vairāk par 75% rezultāts tiek saglabāts;
11.4. Ja komanda tiek izslēgta no sacensībām, spēļu rezultāti ar šo komandu anulējas, bet punkti
spēlētājiem, kā arī noraidījumi un brīdinājumi saglabājas.
12. Uzvarētāju noteikšana.
12.1. Izcīnītās vietas grupu turnīros LČ pludmales regbijā-5 nosaka pēc izcīnīto punktu
summas:
12.1.1. uzvara (2 punkti)
12.1.2. zaudējums (1 punkts)
12.1.3. neierašanās gadījumā (0 punktu)
12.2.Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā
komanda, kurai ir sekojoši labākie rezultāti:
12.2.1. piezemēju skaits savstarpējās spēlēs;
12.2.2. vienādu piezemējumu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek pasludināta komanda
kurai mazāk noraidījumu;
12.2.3. izloze.
13. Dalībnieku dalības maksa un sacensību tiesneši.
13.1. U-10, U-12, U-14, U-16 komandām dalība ir bez maksas, U-20, sievietes, vīrieši un
veterānu sacensībās dalības maksa ir 25,00 EUR (divdesmit pieci EUR, 00 centi) no
komandas.
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13.2. Ārvalstu komandu dalības maksa visās grupās ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
13.3. Tiesnešu nozīmēšanu un darba apmaksu nosaka sacensību vadība.
14. Apbalvošana.
14.1. Latvijas atklātā čempionātā pludmales regbijā-5 godalgoto vietu ieguvēju komandas tiek
apbalvotas ar kausu un medaļām atbsiltoši pieteikuma nosacījumiem konkrētā grupā.
15. Latvijas Regbija federācijas rekvizīti
Biedrība “Latvijas Regbija federācija”
reģistrācijas .Nr.LV40008023247
Valmieras iela 43-4, Rīga, LV-1009
e-pasta adrese: info@rugby-latvia.lv
banka: AS SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr. LV32UNLA0001001700605
Latvijas atklāto čempionātu pludmales regbijā-5 galvenais tiesnesis Rihards .Grīnbergs.
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