Latvijas Virslīgas čempionāta
ZVAIGŽŅU SPĒLE
Nolikums

2015. gada 14. marts,
Ludza
1. Mērķis
Popularizēt handbolu Latvijā, noteikti atraktīvākos Latvijas Virslīgas čempionāta spēlētājus.
2. Vadība
Latvijas Virslīgas handbola čempionāta Zvaigžņu spēli 14. martā Ludzā organizē Latvijas Handbola
federācija sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību. Atbildīgie par organizēšanu Renārs Līcis (LHF), tel. +371
29107103, e pasts: renarslicis@inbox.lv un Andrejs Narnickis tel. +371 28351822 e pasts: narn2@inbox.lv.
3. Dalībnieki
Zvaigžņu spēles balsojumā piedalās Latvijas Virslīgas čempionāta vīriešu komandu spēlētāji, kuri nav
savainoti un, kas līdz 19. janvārim piedalījušies vismaz divās šīs sezonas spēlēs. Piedalās divas
komandas - Rietumi un Austrumi. Katru komandu pārstāv 14 spēlētāji – septiņus (sākuma sastāvu)
nosaka Zvaigžņu spēles balsojumā, vēl septiņus – komandu treneri.
Rietumu komandas sastāvā var tikt iekļauti spēlētāji no Dobeles Tenax, HK Vaiņode, ASK/LU un
Jūrmalas Sports. Austrumu komandas sastāvā var tikt iekļauti spēlētāji no SK Latgols, Celtnieks/LSPA, HK
Ogre/Miandum.
Komandu sākumsastāvs (7 spēlētāji) tiek noteikts pēc interneta balsojuma no 19. janvāra līdz 1.
martam plkst. 23:59. Balsot var speciāli izveidotā Zvaigžņu spēles mājas lapā
(http://zvaigznuspele.handball.lv), kurā spēlētāji sadalīti pa septiņām pozīcijām.
Ja kāds spēlētājs spēlē vairākās pozīcijās, tad tas tiek iekļauts tajā sarakstā, kurā spēlē visbiežāk
(nosaka attiecīgā kluba treneris strīdus gadījumā).
Balsot var vienu reizi dienā ar kādu no sociālo mediju kontiem (draugiem.lv, facebook vai twitter).
Lietotājs katru reizi izvēlās katrā pozīcijā labāko spēlētāju abās komandās. Nobalsojot, tiek
piedāvāts sekot @lvhandball lapai sociālajos medijos (twitter) un publicēt ziņu par balsošanu.
Zvaigžņu spēles tiesnešus nosaka LHF sacensību komisija.
Sākuma sastāvā katrā pozīcijā iekļūst viens spēlētājs, kurš 1. martā plkst. 23.59 ir ieguvis visvairāk
balsis. Pārējos spēlētājus - vēl 7 - līdz 5. martam nosauc komandu treneri.
Komandu trenerus (katrā pa trīs) līdz 2.martā nosauc LHF sacensību komisija.
Starpspēļu pārbaudījumos piedalās Latvijas Virslīgas čempionāta vīriešu komandu dalībnieki.
Ja kāds no dalībniekiem dažādu apstākļu dēļ nevar piedalīties pasākumā, tad Zvaigžņu spēlē piedalās
nākamais komandas spēlētājs ar visvairāk balsīm attiecīgajā pozīcijā vai arī treneri (vai LHF sacensību
komisija) nominē citu.

Spēlētājiem un treneriem paredzētas speciālas Zvaigžņu spēles formas.
4. Dalības nosacījumi
Komandas pašas sedz visus savus izdevumus, saistībā ar piedalīšanos Zvaigžņu spēlē. Atbildību un
rūpes par savu veselību uzņemas paši turnīra dalībnieki.
Organizators nodrošina zālē ārsta klātbūtni.
5. Sacensību noteikumi
Zvaigžņu spēles laiks 3x15 minūtes. Katrā starplaikā – pārbaudījumi. Pirmajā priekšsacīkstes, otrajā fināli.
Par katriem atraktīvi gūtajiem vārtiem (saskaņā ar pludmales handbola noteikumiem) tiek piešķirti
divi punkti.
Pārējie noteikumi - saskaņā ar IHF handbola spēles noteikumiem.
6. Zvaigžņu spēles norises vieta un laiki
No plkst. 14:30 - 16:40, 14. martā Ludzā, Pītera Miglinīka ielā 34a.
14:30 Zvaigžņu spēles 1. periods;
14:50 Pārtraukums. Individuālie pārbaudījumi, priekšsacīkstes
15:20 Zvaigžņu spēles 2. periods;
15:40 Pārtraukums. Treneru sacensības.
Individuālie pārbaudījumi, fināli. Uzvarētāju apbalvošana.
16:10 Zvaigžņu spēles 3. periods.
16:30 Spēles noslēgums.
16:35 MVP apbalvošana, fotogrāfēšanās.
7. Sacensību sarīkošanas kārtība
7.1. Austrumi - Rietumi aizvadīs vienu spēli, noskaidrojot Latvijas labāko handbola reģionu.
Spēlētāji piedalās divos pārbaudījumos – spēcīgākā metiena konkursā un šķēršļu joslas pārvarēšanā
(ar handbola elementiem) uz ātrumu.
Katrā pārbaudījumā Virslīgas komandas piesaka maksimums divus spēlētājus. Finālam katrā
konkursā kvalificēsies četri labākie dalībnieki.
Pārbaudījumos spēlētāji piedalās savas komandas formas tērpos (izņemot Zvaigžņu spēles
dalībniekus).

8. Apalvošana
Zvaigžņu spēles labākie spēlētāji tiks apbalvoti ar speciālbalvām.
Zvaigžņu spēles MVP (vērtīgākais spēlētājs) un pārbaudījumu uzvarētāji tiks apbalvoti ar
speciālbalvām.

