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NOLIKUMS 

“OGRES KAUSA” TURNĪRS KROKETĀ (GC) INDIVIDUĀLAJĀ IESKAITĒ  

LČ 1.KĀRTA – B LĪMEŅA TURNĪRS 

(golfa kroketa noteikumi) 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt kroketa sportu Latvijā. 

2. Noskaidrot uzvarētājus  

3. Aktualizēt spēlētāju reitingus. 

2. VIETA UN LAIKS 

1. Sacensības notiek 2016. gada 11.jūnijā Ogres Kroketa kluba laukumā, Ogrē, J.Čakstes 

prospektā 23. 

2. Sacensību sākums plkst. 10.00, reģistrācija no 9.30. 

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

laiku.  

3. SACENSĪBU VADĪBA 

1. Sacensības organizē Latvijas Kroketa federācija sadarbībā ar Ogres kroketa klubu un vada LKF 

sertificēts tiesnesis.  

2. Sacensību galvenais tiesnesis – Zigurds Pļaviņš. 

 

4. DALĪBNIEKI UN SACENSĪBU KĀRTĪBA 

1. Sacensības notiek pēc WCF Golfa kroketa noteikumiem. 

2.  Domstarpību gadījumā par noteikumu interpretāciju izšķirošais ir sacensību galvenā tiesneša 

viedoklis. 

3. Sacensības notiek divos posmos, 

3.1. Pirmais posms - grupu turnīrs 

 Spēles notiek 2 grupās: A un B,  

 Spēlētāji tiek sadalīti grupās atbilstoši to WCF reitingam 

 Grupu spēlēs dalībnieki spēlē katrs ar katru. 

3.2. Otrais posms 

 Izslēgšanas spēles A1-B2, A2-B1, A3-B3, A4-B4, A5-B5, A6-B6. 

 spēles par 1. un 3.vietu 

4. Vietu secību grupās nosaka sekojoši: 

 uzvaru skaits,  

 vienāda uzvaru skaita gadījumā tiek ņemts vērā uzvaru skaits savstarpējās spēlēs, (ja ir 

vairāk par diviem dalībniekiem, tad  pēc labākā noteikšanas, atlikušajiem atsāk noteikšanu 

no šī punkta, ņemot vērā tikai viņu savstarpējos rezultātus) 

 ja arī tas ir vienāds, tiek ņemta vērā kopējā gūto vārtu starpība visās attiecīgās grupas 

spēlēs, 

 ja arī tas ir vienāds, tiek ņemta vērā kopējā gūto vārtu starpība  savstarpējās spēlēs,  

 ja arī tas ir vienāds, tad tas, kurš guvis visvairāk vārtu savstarpējās spēlēs 

 ja arī tas vienāds, tad tas, kurš guvis visvairāk vārtu visās spēlēs 

 ja arī tas ir vienāds, tad ar tuvāko augstāk esošo labāko rezultātu,  

 ja arī tas ir vienāds, turpina ar nākošo tuvāko augstāk esošo, tik ilgi, kamēr nosaka labāko, 
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 ja pēc visu spēļu izvērtēšanas vienāds rezultāts, tad tas, kuram augstāks IN (pirms 

sacensībām), 

 ja arī tas ir vienāds, tad izloze nosaka labāko.  

5. Spēļu formāts: 

 13 vārtu spēles (līdz 7 punktiem).  

 finālspēle var tikt spēlēta līdz 2 uzvarām 13 vārtu spēlēs, ja to  atļauj laiks un laika 

apstākļi.  

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 uz viena laukuma, ar atbilstošu aprīkojumu. 

2. Sacensībās tiek lietotas WCF apstiprinātas polimēru materiāla bumbas. Bumbas piegādā 

sacensību organizatori 

3. Sacensību dalībnieki var lietot kluba inventāru, iepriekš piesakot šādu vajadzību sacensību 

organizatoriem  

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

 

6. APBALVOŠANA UN REITINGA PUNKTI 

1. Labākie tiek apbalvoti. 

2. Turnīra uzvarētājs saskaņā ar A&B līmeņu turnīru kārtību iegūst prioritāras tiesības startēt 

nākamajā A līmeņa turnīrā. 

3. Spēļu rezultāti tiek ņemti vērā dalībnieku reitinga punktu aprēķināšanā saskaņā ar LKF Latvijas 

reitinga nolikumu un WCF GC individuālajiem starptautiskajiem reitingiem 

 

7. PIETEIKUMI, INFORMĀCIJA 
1. Maksimālais dalībnieku skaits turnīrā ir 12. Pieteikšanās un dalībnieku atlase notiek saskaņā ar 

LKF A&B līmeņu turnīru kārtību. 

2. Pieteikumus par dalībniekiem sūta kroketa klubi vai paši spēlētāji, norādot dalībnieku pilnu 

vārdu, uzvārdu un indeksa kartes (ja tāda ir) numuru, kā arī telefona numuru un e-pasta adresi. 

3. Pieteikšanās termiņš sacensībām ir līdz 2016. gada 6.jūnijam ieskaitot. Pieteikumus jāsūta uz e-

pasta adresi ogreskrokets@gmail.com . 

4. Visa informācija par iespējamām izmaiņām nolikumā tiek publicēta LKF mājas lapā 

www.krokets.lv  (Pagaidu adrese www2.krokets.lv)  

 

 
Pieņemts un apstiprināts OKK valdes sēdē 2015. gada 2.jūnijā. 
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