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Pielikums 2017./2018.gada
Baltijas sieviešu Volejbola Līgas Reglamentam

BALTIJAS VOLEJBOLA LĪGA
Latvijas volejbola čempionāts sieviešu komandām
2017./2018.gads
SACENSĪBU NOTEIKUMI
Baltijas Voejbola Līgas sievietēm 3.posma sacensības – Latvijas čempionāts tiek organizēts ar mērķi klubu
komandām savstarpējās konkurences apstākļos paaugstināt volejbola meistarības līmeni un veicināt sporta veida
popularitāti valstī.
Baltijas sieviešu Volejbola Līgas 3.posma – Latvijas čempionāta sacensību noteikumi ir neatņemama Baltijas sieviešu
Volejbola Līgas Reglamenta sastāvdaļa un visas Baltijas sieviešu Volejbola Līgas sacensību Reglamentā noteiktās
normas dalībkomandām ir saistošas arī Latvijas čempionātā.
1.

Mērķis un uzdevumi

1.1. Noskaidrot 2018.gada Latvijas čempionus, kā arī komandas, kuras tiesīgas startēt Eiropas Kausu izcīņas
sacensībās 2018./2019.gada sezonā, ja saskaņā ar Eiropas Volejbola konfederācijas noteiktajām kvotām Latvijas
klubiem tiek piešķirtas vietas dalībai minētajās sacensībās.
2.

Sacensību vadība

2.1. Par Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posma – Latvijas čempionāta (turpmāk tekstā Čempionāts) sarīkošanu atbild
LVF - organizācija, kura ir atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā un, kurai valsts ir deleģējusi tiesības vadīt un
koordinēt darbu volejbola jomā Latvijā.Sacensību vadību nodrošina LVF Projektu koordinators, LVF Tiesnešu
koordinators.
2.2. LVF Tiesnešu komisijas apstiprinātais tiesnešu koordinators ir atbildīgs par tiesnešu norīkošanu uz visām
Čempionāta spēlēm, izmaiņu veikšanu norīkoto tiesnešu sarakstā, norīkojumu paziņošanu tiesnešiem.
2.3. Čempionāta spēles apkalpo LVF Valdes apstiprinātie tiesneši, sekretāri.
2.4. LVF Tehniskā komisija (turpmāk tekstā komisija):
2.4.1. Komisijas sastāvā ietilpst –LVF Valdes biedrs, LVF Projektu vadītājs, LVF Tiesnešu komisijas pārstāvis.
2.4.2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisijas lēmums tiek paziņots
ieinteresētām personām 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3.

Sacensību dalībnieki

Latviju pārstāvošās Baltijas Sieviešu Volejbola Līgas dalībkomandas
1) Jelgava/LU
2) RSU/MVS
3) VK MiLATss (Daugavpils)
4) 1 (viena) Nacionālās līgas (NL)komanda, kura saskaņā ar NL pamatturnīra rezultātiem pārspēlēs, t.sk. ar Baltijas
Līgas komandu ar zemāku reitingu, ir izcīnījusi tiesības piedalīties Latvijas čepionātā
4.

Sacensību sistēma

Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3. POSMS – Nacionālie PLAY-OFF Latvijas čempionu noskaidrošanai
Pamatojoties uz Baltijas sieviešu volejbola Līgas Līgas 1. Posmā izcīnīto vietu secību (reitingu), t.sk. arī spēlēs ar
Igaunijas,Lietuvas klubiem, pirmās divas komandas ar augstāko reitingu automātiski izcīna tiesības piedalīties ½ Finālā.
Lai noskaidrotu 1(vienu)komandu, kura izcīna tiesības piedalīties Baltijas Līgas 3.posmā – Latvijas čempionātā, tiek spēlētas
Izslēgšanas spēles, t.i.
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Baltijas Līgas komanda ar zemāko reitingu, spēlē 2 (divas) spēles ar Nacionālās Līgas Pamatturnīrā 3.vietu ieguvušo komandu
(BL3 – NL3);
Nacionālās Līgas pamatturnīrā 1.vietu ieguvusī komanda spēlē ar Nacionālās Līgas pamatturnīrā 2.vietu ieguvušo komandu
(NL1-NL2).
Izslēgšanas spēlēs komandas spēlē divas spēles un zelta setu. 1.spēle notiek zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā,
2.spēle un, ja nepiciešams zelts sets tiek spēlēts augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā. Zelta sets tiek spēlēts, ja
uzvarēto un zaudēto spēļu attiecība ir 1:1. Zelta sets tiek spēlēts līdz 25 punktiem ar vienas komandas divu punktu pārsvaru.
Izslēgšanas spēļu uzvarētājas kvalificējas ½ finālam, zaudētājas sacensības neturpina.
Pusfināls:
½ finālā komandas spēlē 2 spēles.
½ finālā, pamatojoties uz Baltijas sieviešu volejbola Līgas 1.posmā (pamatturnīrā) izcīnīto reitingu, augstākās vietas
ieguvēja komanda spēlē ar komandu, kurai bijis viszemākais reitings (1-4), 2.vietas ieguvēja komanda ar komandu,
kurai Baltijas sieviešu volejbola Līgas 1.posmā (pamatturnīrā ) ir bijis augstāks reitings (2-3).
1.spēle notiek zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, 2. spēle augstāku vietu, ja nepieciešams, Zelta setsaugstāku vietu ieguvušās kluba komandas laukumā.
Fināls:
Spēles par 3. un 1.vietu (2 spēles).
½ fināla uzvarētāji spēlē par 1.vietu, ½ finālu zaudētāji spēlē par. 3.vietu.
1.spēle notiek zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, 2. spēle augstāku vietu, ja nepieciešams, Zelta setsaugstāku vietu ieguvušās kluba komandas laukumā.
Zelta sets ½ finālā un finālā tiek spēlēts, ja uzvarēto/zaudēto spēļu attiecība ir 1:1.
Zelta sets tiek spēlēts līdz 25 punktiem, ar vienas komandas 2 punktu pārsvaru.
5.

Sacensību termiņi

Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posma sacensības – Latvijas čempionāts notiek no 2018.gada 21.februāra līdz
2018.gada 12.aprīlim. Sastādot sacensību kalendāru, tiek ņemtas vērā FIVB, CEV rīkotās oficiālās sacensības visa
vecuma izlašu komandām, kā arī Latvijas jaunatnes čempionāta spēles vecākajai grupai(U19 grupa). Ņemot vērā
attiecīgā vecuma izlašu dalību šajā punktā nosauktajās FIVB, CEV sacensībās, čempionāta termiņš var tikt saīsināts,
vai pagarināts.
6.

Reģistrācijas kārtība un termiņi

6.1. Reģistrācijas kārtība:
6.1.1. Reģistrācija Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posma – Latvijas čempionāta sacensībām uzskatāma
par veiktu, ja Latvijas Volejbola federācijā iesniegts Baltijas sieviešu volejbola Līgas
čempionāta/Nacionālās Līgas čempionāta Reglamentā noteiktā termiņā un kārtībā noformēts pieteikums
dalībai Baltijas sieviešu volejbola Līgas/Nacionālās Līgas sacensībās 2017./2018.gada sezonā. Līdz ar
reģistrācijas pieteikuma iesniegumu Baltijas sieviešu volejbola Līgai/Nacionālajai Līgai klubs apstiprina
dalību Līgas 3. Posmā – Latvijas čempionātā, kā arī apliecina visu Baltijas sieviešu volejbola
Līgas/Nacionālās Līgas Reglamenta un tā saistošo pielikumu normu ievērošanu. Klubu dalība Baltijas
sieviešu volejbola Līgas 3. Posmā – Latvijas čempionātā ir obligāta.
6.1.2. Spēlētāju papildus pieteikšanas termiņi ir noteikti Baltijas sieviešu volejbola Līgas sacensību
reglamentā.
7.

Dalībnieki

7.1. Tiesības dalībai sacensībās
7.1. Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posmā - Latvijas čempionātā klubu komandu sastāvā ir tiesīgas piedalīties
volejbolistes, kuri iekļautas kluba kolektīvajā licencē un kurām ir elektroniski noformēta individuālā nacionālā licence.
Lai sacensībās varētu piedalīties citu valstu spēlētājas, ir jābūt nokārtotam starptautiskajam FIVB transfertam. Ja
klubs ir noslēdzis līgumu vai jebkādu rakstisku vienošanos ar spēlētājām, klubam LVF birojā līdz sezonas sākumam ir
jāiesniedz ar spēlētājām noslēgto līgumu saraksts, kurā norādīts laika periods, uz kādu līgums noslēgts, kas attiecīgi
apliecināts ar katra spēlētāja parakstu. Ja šāds saraksts līdz sezonas sākumam nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka kluba
sastāvā pieteiktajām spēlētājām ir amatieru statuss. Spēlētāja pārejas kārtību Latvijā regulē Noteikumi par spēlētāju
pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā.
7.2. Ja kluba sastāvā ir pieteiktas Latvijas jauniešu/junioru izlases spēlētājas, kuras iekļautas LVF valdes apstiprinātajā
kandidātu sarakstā, šo spēlētāju dalību sacensībās klubu sastāvā reglamentē Noteikumi par Latvijas jauniešu/junioru
izlašu spēlētāju (kandidātu) dalību Latvijas čempionātos.
7.3. Ja kluba sastāvā ir iekļautas jaunatnes vecuma spēlētājas, kas savas sporta skolas sastāvā vienlaikus piedalās
Latvijas Jaunatnes čempionātā, klubam un sporta skolai attiecīgi savstarpēji rakstiski jāvienojas, nosakot prioritāti,
kurās sacensībās, kuras komandas sastāvā jaunatnes vecuma spēlētāja aizvada spēles.
8.

Finansiālie noteikumi

REG.2017-2018

Versija: 01

Projekts 24.01.18
Apstiprināts: LVF Valdes sēde
06.02.18, Nr.1-16/3-2018

2/5

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA

8.1. Klubs vai pieteicēja iestāde, ir atbildīgi par visu organizatorisko izdevumu apmaksu kluba mājas spēlēs, ieskaitot
sporta zāļu īri, tiesnešu, spēles sekretāru un visa apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, kā arī sava kluba
transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un citu izdevumu apmaksu.
8.2. Dalības maksa Latvijas Čempionātā ir 120,00 EUR (viens simts divdesmit pieci EUR).
8.3. Dalības maksa, samaksa par tiesnešu darbu (attiecas uz klubiem, kas paši neveic tiesnešu darba apmaksu) visās
čempionāta spēlēs, pēc rēķina saņemšanas jāieskaita LVF kontā. Ja visi noteiktie maksājumi līdz čempionāta
pirmajai sacensību dienai nav veikti, klubs dalībai sacensībās netiek pielaists līdz brīdim, kamēr visi maksājumi ir
nokārtoti.
8.4. Par spēles 1., 2. tiesneša, sekretāra un apkalpojošā personāla darba apmaksu attiecīgi ir atbildīgs klubs, kura
laukumā notiek spēle. Apmaksa jāveic pirms spēles sākuma. Spēli apkalpojošā personāla (informators, rezultātu
tiesnesis, bumbu padevēji, grīdas slaucītāji) darba apmaksu veic klubi. Klubiem, kuri tiesnešu darba apmaksu veic
ar federācijas starpniecību, šī samaksa pēc rēķina saņemšanas jāveic pirms Latvijas čempionāta spēļu sākuma, t.i.
līdz 2018.gada 19.februārim. Ja noteiktie maksājumi līdz pirmajai sacensību dienai nav veikti, klubs dalībai
sacensībās netiek pielaists līdz brīdim, kamēr maksājumi ir nokārtoti.
8.5. Baltijas sieviešu volejbola līgas 3.posmā - Latvijas čempionātā, klubiem jānodrošina tiesnešu transporta izdevumu
apmaksa, kas nepieciešami, lai nozīmētie tiesneši un sekretārs nokļūtu spēles vietā. Tiesnešu transporta izdevumu
apmaksa tiek veikta no klubu pirms sezonas ieskaitītajiem tiesnešu transporta izdevumu apmaksas līdzekļiem
Baltijas sieviešu volejbola Līgā/Nacionālajā Līgā.
9.

Tiesneši

9.1. Tiesneši
9.1.1. Tiesnešu norīkošanas kārtība
Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posma - Latvijas čempionāta spēlēm I un II tiesnesi, spēles sekretāru, norīko
LVF tiesnešu koordinators. Uz spēlēm par 1.-3.vietu tiek norīkoti 2 (divi) līnijtiesneši.Tiesnešu atalgojums par
spēli tiek noteikts saskaņā ar LVF valdes apstiprinātām atalgojuma normām 2017./2018.gada sezonā.
9.1.2. Tiesnešu pienākumi
9.1.2.1.
Spēles 1.,2. tiesnesim un spēles sekretāram jāierodas uz spēli 1stundu pirms spēles sākuma
un jāpārbauda sporta zāles gatavība sacensībām;
9.1.2.2.
Spēles 1.tiesnesim pirms spēles sākuma jāpārbauda LVF izsniegtā un apstiprinātā kolektīvā
licence dalībai sacensībās.
9.1.2.3.
Spēles 1.tiesnesim pirms spēles jāveic apkalpojošā personāla (bumbu padevēju, grīdas
slaucītāju) instruktāža atbilstoši Starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem.
9.1.2.4.
Spēles 1.tiesnesim pēc spēles jāieraksta protokolā piezīmes par sporta zāles gatavību
sacensībām, nepieciešamā inventāra esamību sporta zālē, konstatētajiem trūkumiem;
9.1.2.5.
Spēles sekretāram pēc spēles jāieraksta protokolā skatītāju skaits attiecīgajā spēlē.
9.1.2.6.
vienas nedēļas laikā pēc attiecīgās spēļu kārtas jānogādā spēļu protokoli LVF birojā.
9.1.2.7.
Tiesnesim ar LVF noslēgtā uzņēmuma līgumā noteiktajā laikā un kārtībā jāiesniedz atskaites
dokumenti par transporta izdevumu apmaksu.
10. Bumbas
Čempionātā komandas spēlē ar FIVB apstiprinātajām MIKASA MVA 200 bumbām. Bumbas iesildīšanās procesam un
spēlēm nodrošina komanda, kuras laukumā notiek spēles.
11. Sporta zāles
11.1.Sacensības notiek sporta bāzēs, kuru sarakstu apstiprinājusi Latvijas Volejbola federācijas Valde.
11.2.Sporta zālē var nebūt soda laukums, signāls spēlētāju maiņu, pārtraukumu pieprasīšanai.
11.3. Treneru līnija sporta zālē: Sporta zālē obligāti jābūt iezīmētai trenera līnijai.
11.4.Sporta zālē jānodrošina viss spēlei nepieciešamais inventārs, t.i.:
11.4.1. tiesneša paaugstinājums, tīkla augstuma mērītājs, slotas, dvielīši grīdas slaucīšanai, kastes/veikala tipa rati/grozi
sporta formu ievietošanai, tīkls ar antenām, rezerves tīkls ar antenām, elektroniskais tablo vai labi saskatāms
mehāniskais tablo, spēlētāju maiņas numuri;
11.4.2. sekretariāta galds, kuram jāatrodas vismaz 3m aiz laukuma sānu līnijas, krēsli/soli komandas dalībniekiem,
mūzikas aparatūra, mikrofons.
11.4.3. labiekārtotas ģērbtuves komandām ar dušām un silto ūdeni (katrai komandai atsevišķa ģērbtuve);
11.4.4. atsevišķa ģērbtuve tiesnešiem un apkalpojošam personālam;
Sporta zālei ir jābūt sagatavotai sacensībām 1 stundu pirms spēles sākuma.
12. Klubu pienākumi
12.1.Pirms katras spēles kluba pārstāvis spēles 1.tiesnesim uzrāda LVF izsniegto kolektīvo licenci, nepieciešamības
gadījumā pēc pieprasījuma – personu apliecinošs dokumentu (pase, ID karte, a/v tiesības).
12.2. Katrs klubs ir atbildīgs par savas komandas līdzjutēju rīcību un darbību sporta zālē. Komandu dalībniekiem un
līdzjutējiem obligāta prasība ir ievērot tās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumus, kurā tiek aizvadīta spēle. Lai
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sacensību vietā novērstu jebkura spēles dalībnieka vai līdzjutēja iekšējiem kārtības noteikumiem neatbilstošu rīcību,
kluba oficiālais pārstāvis ir tiesīgs uzaicināt sabiedrisko kārtību sargājošo iestāžu pārstāvi.
12.3.Katrs klubs ir atbildīgs par Čempionāta publicitātes veicināšanu un reklāmu savā pilsētā, rajonā, reģionā.
12.4.Klubs, kura laukumā notiek spēle, nodrošina spēles statisku on-line režīmā atbilstoši statistikas programmai.
13. Disciplinārās sankcijas
13.1. Par Reglamentā noteikto prasību neievērošanu, pamatojoties uz LVF Projektu koordinatora vai LVF Tiesnešu
koordinatora iesniegumu, LVF Tehniskā komisija ir tiesīga noteikt soda sankcijas par izdarīto disciplināro pārkāpumu.
13.2.Ja klubs neierodas uz spēli, klubam vai iestādei, kas apstiprinājusi dalību Latvijas čempionātā, tiek noteikta soda
nauda 70,00 EUR apmērā.
13.3.Ja spēlē piedalās nepieteikta, nelicencēta vai diskvalificēta spēlētāja, klubam piešķir zaudējumu 0:3 (0:25, 0:25,
0:25) un 0 punktus, kā arī tiek noteikta soda nauda 35,00 EUR apmērā.
13.4.Ja klubs pirms spēles 1.tiesnesim neuzrāda LVF apstiprinātu kolektīvo licenci un personu apliecinošu dokumentu
(pēc pieprasījuma), spēles pirmajam tiesnesim par to jāieraksta atzīme spēles protokolā, jāpaziņo LVF birojā pirmajā
darba dienā pēc spēles, bet klubam, kurš nav uzrādījis minētos dokumentus tiek noteikta soda 25,00 EUR apmērā.
13.5.Ja kluba dalībniekiem (spēlētājām) uz spēli nav vienota stila un vienotas krāsas sporta formas, par to tiek piemērota
soda nauda 25,00 EUR apmērā par katru spēli.
13.6.Klubam šajā Reglamentā noteiktajā termiņā, jāiemaksā LVF norēķinu kontā dalības maksa. Ja klubs pēc
reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas atsauc savu dalību Čempionātā, tas zaudē iemaksāto dalības maksu, par papildus
sankcijām lemj LVF Valde.
13.7.Klubu oficiālajiem pārstāvjiem, spēlētājām, tiesnešiem sacensību vietā nav atļauts ierasties alkohola reibuma,
narkotisko, psihotropo vielu stāvoklī, kā arī aizliegts sacensību vietā pirms spēlēm un spēļu laikā lietot alkoholiskos
dzērienus, narkotiskās, psihotropās vielas.
14. Protesti
14.1.Atzīme par protesta pieteikšanu jāizdara spēles protokolā saskaņā ar starptautiskajiem volejbola spēles
noteikumiem. Protesta pieteikumam jābūt rakstītam valsts valodā.
14.2.Protestu raksta kluba vai iestādes, kas apstiprinājusi komandas dalību Latvijas čempionātā, prezidents vai pilnvarota
persona. Protests jāiesniedz Latvijas Volejbola federācijas birojā 24 stundu vai 48 stundu (ja spēle notiek sestdien)
laikā pēc spēles beigām. Protests iesniedzams kopā ar maksājuma uzdevuma kopiju par protesta garantijas naudas
iemaksu 70,00 EUR.
14.3. LVF Tehniskā komisija iesniegto protestu izskata 3 darba dienu laikā pēc protesta saņemšanas Latvijas Volejbola
federācijā. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 1 darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža.
14.4. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ iesniedzējam. Ja protests tiek noraidīts, garantijas
nauda paliek LVF.
14.5.LVF Tehniskās komisijas lēmumus par protestiem klubiem ir tiesības pārsūdzēt LVF Valdē.

15. Medicīniskais nodrošinājums un dopinga kontrole
15.1.Visām Baltijas sieviešu volejbola Līgas 3.posmā spēlējošām spēlētājām pirms sacensību sezonas sākuma
jānodrošina medicīniskā veselības pārbaude. Kluba pilnvarota persona un spēlētājs, parakstot pieteikumu dalībai
Baltijas sieviešu volejbola Līgā/Nacionālajā Līgā 2017./2018.gada sezonā, apliecina arī spēlētāja veselības stāvokļa
atbilstību dalībai sacensībās.
15.2. Visās spēlēs nacionālajām vai starptautiskajām antidopinga organizācijām ir tiesības veikt dopinga kontroli
atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem, kā arī starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem.
15.3.Sacensību norises laikā katrs klubs ir atbildīgs par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību.
Traumas gadījumā tās komandas pārstāvis, kura laukumā notiek spēle, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības
izsaukšanu.

16. Rezultātu un informācijas paziņošana
16.1.Čempionāta rezultātus presei paziņo un nodrošina to ievietošanu interneta vietnē www.volejbols.lv LVF pilnvarota
persona.
16.2.
Jebkuram kluba dalībniekam nav tiesības izteikt masu saziņas līdzekļos personīga rakstura negatīvas
atsauksmes par citu klubu dalībniekiem, tiesnešiem, kā arī čempionāta organizatorisko un administratīvo darbību.
16.3.
LVF Tehniskās komisijas lēmumus masu medijiem ir tiesīga nodot tikai LVF pilnvarota amatpersona.
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17. Vispārīgie noteikumi
17.1.Sacensību noteikumi:
Sacensības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB starptautiskajiem volejbola sacensību noteikumiem un
ievērojot LVF sacensību rīkošanas nolikumus, kā arī ņemot vērā tālāk minētos īpašos noteikumus;
17.1.1.Tehniskie pārtraukumi tiek izmantoti atbilstoši FIVB Starptautiskajiem volejbola noteikumiem;
17.1.2.Spēlētāju numuri
Spēlētāju numerācija ir no 1-22, ir atļauti arī īpaši numuri uz sporta formas ar nosacījumu, ja komanda uz visām
spēlēm nodrošina attiecīgo spēlētāja maiņas numuru un iesniedz to spēli organizējošā kluba pārstāvim 45 min.
pirms katras spēles sākuma;
17.1.3.Sporta formas (krekli)
Klubu komandām ir jābūt vismaz divām dažādas krāsas spēles formām, divām klubu komandām spēlē formas
nedrīkst būt vienādas krāsas tonī. Klubiem jāvienojas par sporta formu krāsu katrai attiecīgajai spēlei vēlākais
3 dienas pirms attiecīgās spēles dienas sākuma. Ja sporta formu krāsas attiecīgajā spēlē abām komandām ir
vienādas, atbildīga par šī noteikuma neievērošanu ir viesu kluba komanda.
17.1.4.Par neierašanos uz spēli kluba komanda saņem 0 punktus. Ja kluba komanda uz spēlēm nav ieradusies
2 reizes, tā tiek izslēgta no sacensībām, un tās iepriekšējie rezultāti tiek anulēti, izņēmums ir tikai tad, ja ir
radušies Force Major apstākļi, kurus izskata LVF Tehniskā Komisija.
18.

Apbalvošana

18.1.Čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti:
Pirmā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībnieki(12 spēlētājas + 5 oficiālas personas) ar zelta
medaļām;
Otrā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībnieki(12 spēlētājas + 5 oficiālas personas) ar sudraba
medaļām;
Trešā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, 17 dalībnieki(12 spēlētājas + 5 oficiālas personas) ar bronzas
medaļām.
Ja komandas reģistrācijas pieteikumā ir norādītas mazāk kā 5 oficiālas personas, vai tās vienlaikus pilda arī citu
komandas dalībnieku funkcijas (spēlētāja, treneris utt.), tās tiek apbalvotas tikai vienā nominācijā.
18.2. Godalgoto vietu ieguvēju komandu labākās spēlētājas, pamatojoties uz statistikas datiem un čempionvienības
treneris tiek apbalvoti ar individuālajām balvām
18.3.Klubiem ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Apbalvošanas vieta, laiks un kārtība klubiem tiks paziņota papildus,
bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 03.aprīlim.

19.

Dažādi

19.1. 2017./2018.gada Baltijas sieviešu volejbola Līgas Latvijas čempionāta Sacensību noteikumi ir neatņemama Baltijas
sieviešu volejbola Līgas sacensību Reglamenta sastāvdaļa. Visus šajos Noteikumos neregulētos vai papildināmos
jautājumus risina LVF Valde. Visi citi Baltijas sieviešu volejbola Līgas čempionāta Reglamenta un šo Noteikumu pielikumi,
ja tādi tiek pievienoti, ir neatņemama to sastāvdaļa.
19.2.Visus šajā Reglamentā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina LVF Valde.
19.3. Kontaktinformācija:
LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA
Adrese: R..Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014
Reģ.Nr. 40008023463
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr. LV80HABA0551037113396
Adrese korespondences nosūtīšanai: R.Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014

Noteikumu projekts saskaņots klubu pārstāvju sanāksmē 2018.gada 31.janvārī.
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