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NOLIKUMS 

2018. GADA LATVIJAS U18 ČEMPIONĀTS  GOLFA KROKETĀ  

Atlases turnīrs Vidzemes reģionā 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt kroketa sportu Latvijā. 

2. Noskaidrot uzvarētājus  

 

2. VIETA UN LAIKS 

1. Sacensības notiek 2018. gada 31. maijā LU atpūtas kompleksā, „Ratnieki” Līgatnes pagasts, 

Cēsu rajons, LV-4109. 

2. Sacensību sākums plkst. 13.00, reģistrācija no 12.30. 

3. Nepārtraukta un spēcīga lietus gadījumā iespējama sacensību sākuma pārcelšana uz vēlāku 

laiku.  

 

3. SACENSĪBU VADĪBA 

1. Sacensības organizē Latvijas Kroketa federācija sadarbībā ar SIG-LIG kroketa klubu   

2. Sacensību direktors – Latvijas kroketa federācijas valdes locekle Sandra Harlinska.  

3. Turnīra spēļu tiesnesis – Sarmīte Usāne 

 

4. DALĪBNIEKI UN SACENSĪBU KĀRTĪBA 

1. Sacensību dalībnieki, spēlētāji, kas dzimuši 2000. gadā un jaunāki tiek kvalificēti U18 Latvijas 

čempionāta finālam saskaņā ar 2018. gada Latvijas čempionāta nolikumu   

2. Spēles pēc WCF golfa kroketa noteikumiem 

• 7 vārtu spēles (līdz 4 punktiem)  

3. Dalībnieki spēlē grupās  

4. Vietu secību nosaka sekojoši: 

5. Vietu secību grupās nosaka atbilstoši "WCF Sports Regulations" nolikumam, kas nosaka, ka 

augstāku vietu grupā ieņem: 

a) Spēlētājs ar lielāko uzvarēto spēļu skaitu; 

b) vienāda uzvaru skaita gadījumā Spēlētājs ar labāko vārtu attiecību visās šo spēlētāju grupas 

spēlēs, 

c) ja tā ir vienāda, tad tiek ņemts vērā uzvarēto spēļu skaits savstarpējās spēlēs; 

d) ja tas ir vienāds tad tiek ņemta vērā labākā vārtu attiecība šo Spēlētāju savstarpējās spēlēs 

grupā; 

e) ja arī tā ir vienāda, tad izlozē nosaka labāko 

6. Atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem sacensību galvenais tiesnesis var noteikt 

spēles laika ierobežojumu katrai spēlei, kā arī, ja nepieciešams, veikt izmaiņas sacensību 

formātā. 

 

5. LAUKUMI UN INVENTĀRS 

1. Sacensības notiek standarta laukuma, ar standarta vārtiem un citu aprīkojumu. 

2. Sacensībās tiek lietotas standarta izmēra polimēru materiāla bumbas. Bumbas piegādā 

sacensību organizatori.  

http://www.krokets.lv/
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3. Sacensību dalībnieki var lietot kluba inventāru –koka āmurus  

4. Dalībnieki drīkst lietot savus āmurus, ja tie atbilst kroketa noteikumu prasībām. 

6. DALĪBAS MAKSA 

1. Visas turnīra izmaksas sedz Latvijas kroketa federācija, dalības maksa dalībniekiem netiek 

noteikta. 

 

7. APBALVOŠANA  

1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti. 

 

8. PIETEIKUMI, INFORMĀCIJA 

1. Pieteikumus par dalībniekiem uz e-pasta adresi sigligkrokets@gmail.com sūta kroketa 

klubi vai paši spēlētāji, norādot dalībnieku pilnu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu. 

2. Pieteikšanās termiņš sacensībām ir līdz 2018. gada 28. maijam ieskaitot. 

3. Visa informācija par iespējamām izmaiņām nolikumā tiek publicēta Latvijas kroketa federācijas 

mājas lapā www.krokets.lv . 

 
Pieņemts un apstiprināts SLKK valdes sēdē 2018. gada 20. maijā. 

Apstiprināts LKF valdes sēdē 2018. gada 20. maijā. 
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