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2019.g. 2.oktobris

NOLIKUMS
2019. GADA LATVIJAS KAUSS REGBIJĀ-7 SIEVIETĒM
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Izspēlēt Latvijas kausu regbijā-7 sievietēm (turpmāk – Kauss), noteikt labākās komandas.
1.2. Sekmēt spēlētāju sagatavošanu valsts izlasei.
1.3. Popularizēt sieviešu regbiju Latvijā.
2. Laiks un vieta.
2.1. Kauss notiek 2019.gada 5.oktobrī, Latvijas regbija federācijas (turpmāk – LRF) Sieviešu
Regbija komisijas noteiktajos laikos un vietās.
2.2. Kausa norises vietai ir jāatbilst prasībām atbilstoši LRF apstiprinātiem “Sacensību vieta un
drošības noteikumi. Nr.1” noteiktajam.
3. Kausa vadība.
3.1. Kausu organizē LRF Sieviešu Regbija komisija, tiešo vadību nodrošina Kausa galvenais
tiesnesis.
3.2. Kausa organizācijas komisiju (turpmāk - Komisija) veido:
3.2.1. Kausa galvenais tiesnesis
3.2.2. Sieviešu Regbija komisijas vadītājs (vai viņa nozīmēts turnīra Komisārs)
3.2.3. Kausa sekretārs (bez balss tiesībām)
3.3. Kauss notiek atbilstoši WR (World Rugby) noteikumiem un LRF reglamentējošiem
dokumentiem, kas atrodami LRF mājas lapā (http://rugby-latvia.lv/lat/dokumenti):
3.3.1. Sacensību vietas un drošības noteikumi, Nr.1;
3.3.2. Spēlētāju licencēšanas noteikumi. Nr.2;
3.3.3. Spēlētāju pārejas noteikumi. Nr.3;
3.3.4. Sacensību amatpersonu pienākumi. Nr.4;
3.3.5. Pieteikumu iesniegšanas noteikumi. Nr.5
3.3.6. Spēlētāju disciplinārie noteikumi. Nr.6;
3.3.7. Uzvarētāja noteikšanas noteikumi. Nr.7;
3.3.8. Spēles protokols un organizatoriskās prasības. Nr.8;
3.3.9. Protesta iesniegšanas kārtība. Nr.9;
3.3.10. Tiesnešu nozīmēšanas un apmaksas noteikumi. Nr.10;
3.3.11. Sacensību dalības finansiālie noteikumi. Nr.11;
3.3.12. Izlases spēlētāju atbrīvošana un spēļu pārnešanas noteikumi. Nr.12;
3.3.13. Latvijas Regbija federācijas privātuma politikas noteikumi.
3.4. Ja Kausa nolikumā (turpmāk – Nolikums) ir noteikts savādāk, kā citos WR noteikumos
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un LRF reglamentējošajos dokumentos, tad par pamatu tiek ņemts Nolikums.
4. Kausa dalībnieki.
4.1. Kausā var piedalīties kolektīvi, kuri piekrīt Kausa Nolikumam, izmaksām un norises kārtībai.
4.2. Visām Kausa dalībniecēm izņemot ārzemju kluba pārstāvēm ir jābūt licencētām LRF
spēlētajām. Gadījumā, ja spēlētāja iepriekš ir pārstāvējusi citu klubu, no iepriekšējā kluba ir jābūt
rakstiskai atļaujai pārstāvēt jauno klubu.
4.3. Kausā piedalās spēlētājas no pilniem 18 gadiem. Jaunāka spēlētāja var piedalīties Kausā, ja
viņai Kausa norises dienā ir vismaz pilni 16 gadi, kā arī ir atļauja, ko parakstījis viens no spēlētājas
vecākiem, piedalīties pieaugušo sacensībās. Parakstot šo atļauju, vecāks uzņemas atbildību par
spēlētājas sagatavotību, veselības stāvokli un piedalīšanos pieaugušo sacensībās.
4.4. Pieteikumā uz Kausu drīkst būt 3 (trīs) spēlētājas, kuras ir 16 gadus vecas (uz norises dienu
ir pilni 16 gadi) un kurām pilni 17 gadi paliks 2020.gadā. Ierobežojums neattiecas uz spēlētājām,
kuras ir 16 gadus vecas un kurām pilni 17 gadi paliks 2019.gadā.
4.5 Katrā komandā Kausā var spēlēt 1 viesspēlētāja, kurai jābūt licencētai LRF līdz Kausa
sākumam.
4.6. Viesspēlētājas ar speciālām atļaujām (statusu), izņemot Nolikuma 6.7.punktā minētās, var
tikt reģistrētas (licencētas) līdz 1.maijam, atbilstoši “Spēlētāju licencēšanas noteikumiem. Nr.2”.
4.7. Ārpus konkurences startējošu komandu pielaidei dalībai Kausā ir jāpiekrīt visām šīs Kārtas
dalībkomandām, kas pārstāv Latviju.
4.8. Kausā ārpus konkurences var piedalīties ārvalstu komandas, kuru dalībai jāpiekrīt visām
Kausa dalībkomandām, kas pārstāv Latviju.
4.9. Ārvalstu komandai jābūt apstiprinātam pieteikumam (ar spēlētāju vecumu) un ar komandas
atbildīgajām personām no savas valsts regbija federācijas vai kluba.
5.Kausa norise.
5.1. Kauss notiek pēc World Rugby spēles noteikumiem, ar apstiprinātām LRF izmaiņām vai
papildinājumiem.
5.2. Kauss notiek vienā dienā.
5.3. Kausa izspēles kārtību nosaka Komisija, ņemot vērā LRF Valdes ieteikumus.
5.4. Komandas tiek izsētas pēc reitinga atbilstoši Latvijas 2019.gada čempionāta regbijā-7
rezultātiem atbilstoši LRF noteikumiem “Uzvarētāja noteikšanas noteikumi. Nr.7”.
5.5. Turnīru izspēles kārtība atkarībā no dalībkomandu skaita ir šāda:
5.5.1. ja piedalās 5 vai mazāk komandas, tiek izspēlēts grupas turnīrs;
5.5.2. ja piedalās 6 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam notiek divas pusfināla spēles, kā arī spēles par vietām;
5.5.3. ja piedalās 7-8 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam 4 labākajām komandām notiek pusfināla spēles, pēc tam spēles par visām
vietām;
5.5.4. ja piedalās 9 un vairāk komandas, sacensību norises sistēmu nosaka komisija,
nodrošinot katrai komandai piedalīšanos 3-5 spēlēs.
5.6. Katrā spēlē ir divi puslaiki (2 x 7 min.). Komanda, kura sāk spēli, tiek izlozēta 5 minūtes
pirms spēles (izlozē piedalās komandu pārstāvji);
5.7. Katrā spēlē atļautas 5 (piecas) maiņas katrai komandai.
5.8. Izslēgšanas spēlēs, neizšķirta gadījumā tiek nozīmēts 5 minūšu papildlaiks/-ki līdz pirmajiem
gūtajiem punktiem. Pirms papildlaika notiek izloze.
5.9. Turnīrs var tikt pārnests ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms nozīmētā datuma.
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6. Pieteikumi.
6.1. Pieteikumi Kausam tiek iesniegti atbilstoši “Pieteikumu iesniegšanas noteikumi Nr.5”
noteiktajam.
6.2. Komandu piedalīšanos Kausā apstiprina klubu pārstāvji, iesniedzot komandas pieteikumu,
ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Kausa norises dienas.
6.3. Spēlētāju vārdiskais pieteikums uz Kausu iesniedzams ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
komandas pirmās spēles (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, krekla numurs, licences numurs,
viesspēlētāja).
6.4. Pieteikumu var papildināt sacensību laikā, nevar pieteikumā nomainīt laukumā bijušu
spēlētāju.
6.5. Komandā uz Kausu var pieteikt ne vairāk kā 12 (divpadsmit) spēlētājas.
6.6. Spēlētājai visas spēles Kausā ir jāaizvada viena kluba komandā.
6.7. Spēlētājas ar Studenta un Militārpersonas statusu var piedalīties Kausā, ja tiek pieteiktas 10
dienas pirms Kausa vai ja citām Kausa dalībkomandām, kas pārstāv Latviju, nav pretenziju pret
šo spēlētāju dalību.
6.8. Piesakot Kausam spēlētāju, klubam spēlētājs ir jāiepazīstina ar visiem regulējošiem
noteikumiem (personas datu aizsardzība, to izmantošanu sacensībās, antidopinga un azartspēļu
noteikumiem, drošības noteikumiem, Regbija Ētikas un uzvedības kodeksu), kuri jāievēro
spēlētājam un Kausa organizatoriem (klubā tos spēlētājs vai viņa pārstāvis apstiprina ar savu
parakstu, ko parāda DK licencējoties).
7.Medicīniskā aprūpe.
7.1. Kausa laikā katra komanda atbild par savu spēlētāju veselības stāvokli un pati nodrošina
medicīniskās palīdzības sniegšanu savām spēlētājām. Kopējā medicīniskā palīdzība no LRF tiek
nodrošināta traumu identifikācijā un ātrās palīdzības nodrošināšanā.
8. Noraidījumi.
8.1. Noraidījums:
8.1.1. Dzeltenā kartiņa – spēlētāja nepiedalās spēlē 2 minūtes no tīrā spēles laika. Sods
par dzeltenās kartiņas saņemšanu nepārnesas uz nākamo komandas spēli;
8.1.2. Sarkanā kartiņa – spēlētāja nepiedalās spēlē līdz tās beigām un nākamajā komandas
spēlē;
8.1.3. Spēlētāja, kura vienā spēlē saņem divas Dzeltenā kartiņas, tiek noraidīta no laukuma
līdz spēles beigām un izlaiž nākamo komandas spēli.
8.2. Galvenajam tiesnesim balstoties uz Nolikuma 3.2.punktā minētā Komisijas lēmumu ir
tiesības pagarināt spēlētājas, kas saņēmusi sarkano kartīti, diskvalifikāciju. Lēmumu par
diskvalifikācijas pagarinājumu galvenajam tiesnesim ir jāpieņem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
minūšu laikā pēc spēles (vai ātrāk, līdz komandas nākošai spēlei), kad spēlētāja saņēmusi sarkano
kartīti.
8.5. Protestus izskata Komisija, pēc nepieciešamības pieaicinot spēles tiesnešus, klubu pārstāvjus,
iesaistītās personas vai citas personas pēc nepieciešamības. Lēmumu pieņem un paziņo galvenais
tiesnesis.
9. Protesta iesniegšana.
9.1. Protesti tiek iesniegti atbilstoši noteikumiem “Protesta iesniegšanas kārtība. Nr.9”.
10.Neierašanās uz spēli.
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10.1. Par neierašanos uz spēli , komandai tiek piešķirts zaudējums ar spēles rezultātu 0:30 un 0
punktu, uzvarētāju komandai 3 punkti un rezultāts 30 : 0. Komanda sniedz paskaidrojumu par
iemesliem, zaudējuma piešķiršana nevar būt pārkāpēja komandai izdevīga (tālākā pretinieka
noteikšanā), par to komanda var tikt diskvalificēta.
10.2. Atkārtotas, komandas neierašanās gadījumā uz spēli, galvenais tiesnesis ir tiesīgs izskatīt
jautājumu par komandas izslēgšanu no Kausa.
11. Speciālie gadījumi.
11.1. Par nenoformētiem dokumentiem (pieteikums), komandu nedrīkst pielaist pie spēles.
Nepieteiktas, diskvalificētas spēlētājas piedalīšanos spēlē, vainīgajai komandai tiek piešķirts
zaudējums 0 punktu rezultāts 0:30, otrai komandai 3 punkti, rezultāts 30:0.
11.2. Ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu vainas dēļ, vainīgai/ām komandai/ām par
spēli tiek piešķirts 0 punktu, cietušai 3 punkti, spēles rezultāts 0:30 vai 0:0. Gadījumu izskatīta
komisija 30 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. Var vienoties
par to, ka netiek rīkota pārspēle, ja abas komandas piekrīt esošajam rezultātam;
11.3.2. ja nospēlēts vairāk par 75% spēles laika, rezultāts tiek saglabāts.
11.4. Ja komanda tiek izslēgta no Kausa un ir nospēlējusi mazāk kā 50% spēļu, spēļu rezultāti ar
šo komandu anulējas, bet punkti spēlētājām, kā arī noraidījumi un brīdinājumi saglabājas.
11.5. Ja komanda nospēlējusi vismaz 50% spēļu un tiek izslēgta no Kausa, tad esošie rezultāti
saglabājas. Parējās komandas saņem uzvaras 30:0 un 3 punktus.
12. Uzvarētāja noteikšana.
12.1. Izcīnītās vietas grupu turnīros Kausā nosaka pēc izcīnīto punktu summas:
12.1.1. uzvara
- 3 punkti
12.1.2. neizšķirts
- 2 punkti
12.1.3. zaudējums
- 1 punkts
12.1.4. neierašanās gadījumā
- 0 punktu
12.2.Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā
komanda, kurai ir sekojoši labākie rādītāji (prioritārā secībā):
12.2.1. lielāks punktu skaits savstarpējās spēlēs;
12.2.2. lielāks iegūto un zaudēto punktu (vārtu) starpība savstarpējās spēlēs;
12.2.3. lielāks iegūto un zaudēto punktu (vārtu) starpība visās spēlēs;
12.2.4. piezemējumu skaits visās spēlēs (vairāk);
12.2.5. mazāks noraidījumu skaits (Sarkano kartīšu, pēc tam Dzelteno).
12.2.5. izloze.
13. Tiesnešu nozīmēšana un apmaksas
13.1. Samaksa apmēri atbilstoši LRF Valdes lēmumam. Tiesnešu nozīmēšanu veic galvenais
tiesnesis.
13.2. Pārējā kārtība ir noteikta noteikumos “Tiesnešu nozīmēšanas un apmaksas noteikumos
Nr.10”.
14. Finanšu noteikumi
14.1. LRF nodrošina Kausa norises vietas izmaksas, spēles tiesnešu un turnīru organizatoriskos
izdevumus, veic komandu apbalvošanu un nodrošina turnīra publicitāti.
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14.2. Komandas sedz savus piedalīšanās (komandējuma), organizatoriskos un medicīniskos
izdevumus.
14.3. Komanda, kas ir pieteikusies uz dalību Kausā, 36 stundas pirms tās sākuma nav brīdinājusi
par neierašanos un nepiedalās, tiek sodīta ar 100 EUR soda naudu.
15. Apbalvošana.
15.1. Kausa ieguvējas komandas tiek apbalvota ar kausu.
16. Latvijas Regbija federācijas rekvizīti
Biedrība “Latvijas Regbija federācija”
reģistrācijas .Nr.LV40008023247
Alīses iela 13, Rīga, LV-1046
e-pasta adrese: info@rugby-latvia.lv
banka: AS SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr. LV32UNLA0001001700605

Sacensību galvenais tiesnesi:

___________________
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E.Cīrulis

