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2019. gada Latvijas Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1.
1.2.
1.3.

Sekmēt pludmales volejbola attīstību valstī.
Popularizēt pludmales volejbolu jauniešu vidū.
Noskaidrot 2019. gada Latvijas Jaunatnes čempionus pludmales volejbolā (LJČPV).

2. Sacensību organizatori
2.1. Sacensības organizē Latvijas Volejbola federācija sadarbībā ar Sporta skolām/klubiem un reģionu
koordinatoriem. Sacensību organizatoriem sacensību vietā jānodrošina prasības, kas pievienotas šī nolikuma
pielikumā (pielikums Nr.1).
2.2. Sacensības vada Latvijas Volejbola federācijas pludmales volejbola koordinators Edgars Zaiženijs
(Rīga, Feldmaņa ielā 11, tālr.nr.: 22034343 e-pasts edgars@volejbols.lv), sadarbībā ar LVF pludmales
volejbola jaunatnes sacensību koordinatoru.
3. Vieta un laiks
3.1. Sacensības katrā vecuma grupā notiek 3 posmos un ar Finālsacensībām:
 1.posms U13; U15; U17; U19 – Vecāķi, Rīga, 5.-6.06.2019;
 2.posms Kurzemes reģions U17 – Ventspils, 26.06. zēni, 27.06. meitenes;
 2.posms Vidzemes reģions U15 – Cēsis, 02.07. meitenes, 03.07. zēni;
 2.posms Kurzemes reģions U13 – Liepāja, 09.07. zēni un meitenes;
 2.posms Kurzemes reģions U19 – Ventspils, 10.07. zēni un meitenes;
 3.posms Kurzemes reģions U15 – Ventspils, 23.07. meitenes, 24.07. zēni;
 3.posms Vidzemes reģions U13 – Sigulda*, 30.07. zēni un meitenes;
 3.posms Vidzemes reģions U19 – Cēsis, 31.07. zēni un meitenes;
 3.posms Vidzemes reģions U17 – Ikšķile, 11.08. zēni un meitenes;
 Finālsacensības visās vecuma grupās notiek 17.- 18. augustā Rīgā.
Pieteikšanās un reģistrācija – pieteikšanās sacensībām notiek 2 dienas pirms turnīra, līdz iepriekšējās
nedēļas svētdienas plkst. 23:59. Dalībniekus sacensībām piesaka Pašvaldība, Sporta skola vai treneris, kuri
arī nes atbildību par sportista ierašanos uz turnīru.
3.2. Spēlētājs var startēt visos posmos.
4. Dalībnieki
4.1. Posmos drīkst piedalīties jebkuras valsts pilsoņi, kuri Nolikumā noteiktā kārtībā pieteikti sacensībām.
4.2. Finālsacensībās piedalās tikai Latvijas Republikas pilsoņi, kuri Nolikumā noteiktā kārtībā pieteikti
sacensībām.
4.3. Sacensības notiek četrās vecuma grupās:
U-19: 2001.+ g. dzimušie zēni un meitenes;
U-17: 2003.+ g. dzimušie zēni un meitenes;
U-15: 2005.+ g. dzimušie zēni un meitenes;
U-13: 2007.+ g. dzimušie zēni un meitenes;
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4.4. Spēlētāji, viņu treneri / aizbildņi, ir atbildīgi par to, lai komanda spēlē atbilstošās vecuma grupas
sacensībās, tas ir – sava vecuma vai vecākā grupā. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības
pieprasīt personas apliecinošu dokumentu. Ja dalībnieks nespēj uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,
posma koordinators/galvenais tiesnesi var nepielaist dalībnieku pie sacensībām konkrētajā posmā.
4.5. Posmos komandai jāspēlē vienādās krāsas formās (krekli). Ja nav vienādas formas (krekli), tad
komandai tiek piemērots sods – tiek atņemti 25% no posmā iegūtajiem punktiem attiecīgajā posmā.
Finālsacensībās komandai ir jāspēlē vienādās formās (krekli un šorti), ja nav vienādu formu, komanda
netiek pielaista pie sacensībām.
4.6. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības, vai nepārvaramas varas rezultātā kāds no spēlētājiem nevar
turpināt piedalīšanos sacensībās, tad komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem, no turnīra izslēdz, saglabājot
rezultātus.
4.7. Ja komanda neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 iegūtajiem punktiem spēlē, ja komanda
atkārtoti neierodās uz spēli attiecīgajā posmā vai kādā no nākamajiem posmiem vai finālā, izņēmums ir šī
Nolikuma 4.6.punkts, tā tiek diskvalificēta (DSQ) un komandai tiek piemēroti 0 punkti attiecīgajā posmā vai
finālā.
4.8. Sacensību organizatoriem jānodrošina medicīnas personāla klātbūtne visos posmos un finālsacensības,
kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana nepieciešamības gadījumā.
4.9. Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām
un nelaimes gadījumiem.
5. Noteikumi

5.1. Sacensības notiek pēc FIVB volejbola noteikumiem ( https://ej.uz/de37 ) un šī nolikuma speciālajiem
nosacījumiem.
5.2. Izspēļu sistēma posmos: pamatturnīrā piedalās 32 komandas, ja pieteikušās vairāk komandu, tad tiek
spēlēta kvalifikācija. Automātiski pamatturnīram kvalificējas 24 komandas pēc Latvijas Volejbola federācijas
jaunatnes reitinga, bet 8 vietas kvalifikācijas uzvarētājiem.
Kvalifikācija – tiek izliktas komandas pēc Latvijas Volejbola federācijas jaunatnes reitinga, vienādu punktu
gadījumā notiek izloze. Kvalifikācija tiek aizvadīta pēc vienmīnus sistēmas principa.
Pamatturnīrs – komandas tiek sadalītas grupās pa 4 komandām. Katrā grupā tiek spēlēts pusfināls (1 - 4 un 2
- 3) un par attiecīgo vietu. Pirmās trīs vietas kvalificējas izslēgšanas spēlēm Play-off vienmīnus sistēma,
1.vieta grupā automātiski tiek izslēgšanas spēļu 2.kārtā, 2.vietām grupās, tiek pielozētas 3.vietas no grupām,
1. un 2. kārtā, savā starpā nevar tikties vienas apakšgrupas komandas.
Izspēļu sistēma – grupu turnīrs (pielikums Nr.2), kurā notiek spēle līdz vienam uzvarētam setam, divu punktu
pārsvaru (spēle notiek līdz 21 punktam), pēc grupu turnīra pirmās 3 kārtas tiek spēlēts pēc viena mīnusa
sistēmas ar vienu uzvarētu setu līdz 21 punktam, pusfināls un spēles par godalgotajām vietām tiek spēlētas
līdz divu setu uzvarai (21 punkts setā ar divu punktu pārsvaru, trešais sets līdz 15 punktiem ar divu punktu
pārsvaru).
Komandas, kas zaudē 1/8finālā vai 1/4finālā, izspēlē vēl “mazos” pusfinālus vienu setu līdz 21 punktam, lai
noskaidrotu attiecīgi vietas 13.- 16., 9.- 12., 7.- 8., 5.- 6.vieta.
Cerības kauss – komandām, kuras nepārvarēja kvalifikāciju vai pamata sacensībās neizkļuva no grupas (4.
vietas) tiek piedāvāts atsevišķs turnīrs, kurš sāksies ar izslēgšanas spēlēm.
5.3.
Finālsacensību izspēļu sistēma – grupu turnīrs (pielikums Nr.2), kurā notiek spēle līdz vienam
uzvarētam setam, divu punktu pārsvaru (spēle notiek līdz 21 punktam), pēc grupu turnīra pirmās divas kārtas
tiek spēlēts pēc viena mīnusa sistēmas ar vienu uzvarētu setu līdz 21 punktam, pusfināls un spēles par

NOL.

Apstiprināts:

2/3

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA

godalgotajām vietām tiek spēlētas līdz divu setu uzvarai (21 punkts setā ar divu punktu pārsvaru, trešais sets
līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru). Finālsacensībās komandas izspēlē par katru vietu.
5.4.
Uz 1. posmu komandas tiek izsētas pēc 2018. gada LJČPV kopējā reitinga, kas ir publicēts LVF
mājaslapā, uz 2. posmu tiek ņemts vērā:
 2019. gada sezonas LJČPV reitings;
 ja posmā piedalās komanda, kuras abi dalībnieki nav piedalījušies 2019. gada 1. posmā, šai
komandai piemēro 2018. gada LJČPV reitingu, ja šādai komandai ir vienāds punktu skaits ar
komandu, kas ir piedalījusies 2019. gada 1. posmā, tādā gadījumā tiek izlikta ar zemāku reitinga
numuru.
Uz 3.posmu komandas tiek izsētas pēc 2019. gada sezonas LJČPV kopējā reitinga.
5.5.





Tīkla augstums vecuma grupās:
U-19 grupa 243 cm (zēni)
224 cm (meitenes)
U-17 grupa 243 cm (zēni)
224 cm (meitenes)
U-15 grupa 230 cm (zēni)
215 cm (meitenes)
U-13 grupa 215 cm (zēni)
210 cm (meitenes)

5.6. Sacensībām U-19, U-17 un U-15 grupās laukuma izmēri ir atbilstoši starptautiskajiem pludmales
volejbola noteikumiem 16x8m, U-13 laukuma izmērs ir 12x6m.
5.7. Posmos spēles tiesā:
1) U13 un U15 vecuma grupās, posma organizatora pieaicinātie vietējie tiesneši vai U17 un U19
vecuma grupu spēlētāji;
2) U17 un U19 vecuma grupās, LVF nozīmētie tiesneši;
3) Finālposmā visas spēles tiesā LVF norīkotie tiesneši;
5.8. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais tiesnesis,
koordinators un sacensību koordinators.
6. Vērtēšana
6.1. Laika posmā no š.g. 5. jūnija līdz 19. augustam tiek organizēti trīs sacensību posmi katrā vecuma grupā,
kuros, pēc rezultātiem katrā posmā, tiek sastādīts spēlētāju reitings (katrai vecuma grupai ir savs
reitings), kas tiek ņemts vērā finālsacensībās, izsējot komandas.
6.2. Katrā posmā spēlētājs saņem punktus:
1.vieta

75

34.vieta

16

2.vieta

70

35.vieta

14

3.vieta

65

36.vieta

12

4.vieta

60

37.vieta

10

5. - 6.v.

55

38.vieta

8

7. - 8. v.

50

39.vieta

6

9. - 12. v.

45

40.vieta

4

13. – 16.v.

40

41.-48.v.

2

17. –24. v.

30

25.-32. v.

20

33.vieta

18

6.3.
Finālsacensībās visas vecuma grupās piedalās 16 labākās komandas, kurā spēlētāji tiek izlikti pēc
LJČPV kopējā reitinga. Finālsacensībām kvalificējās komanda, kuras spēlētāji ir piedalījušies vismaz 1 posmā
attiecīgajā vecuma grupā. Izliekot reitingu finālsacensībām, vērā tiek ņemti labākie 2 posmi, kuros
piedalījies spēlētājs, attiecīgajā vecuma grupā.
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6.4.
Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kura ir piedalījusies vairākos posmos, ja
šis rādītājs ir vienāds, tad augstāko vietu iegūst, komanda, kura pēdējā posmā ir ieguvusi augstāku vietu.
6.5.
LVF ir tiesības finālsacensībām piešķirt “wild-card” 2 komandām, kuras ir pieteiktas šī gada Eiropas
vai Pasaules pludmales volejbola čempionātam.
6.6.
Ja finālsacensībās piedalās komanda/as ar “wild-card”, tad šīs komandas tiek izliktas ar augstāko
reitinga numuru attiecīgajā vecuma grupā.
7. Apbalvošana
7.1. Katra posma 1. - 3. vietu izcīnījušās komandas spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām un balvām, uzvarētāju
komandas saņem speciālbalvu no Latvijas Volejbola federācijas – Mikasa VLS300 pludmales volejbola
bumbas.
7.2. Finālposmā 1. - 3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar balvām, diplomiem, medaļām,
speciālbalvu no Latvijas Volejbola federācijas.
8. Dalības un licences maksa
8.1. Dalības maksa posmos 6,- EUR no komandas (apmaksa ar izrakstītu rēķinu vai norēķins skaidrā naudā
sacensību vietā).
8.2. Dalības maksa finālsacensībās 10,- EUR no komandas (apmaksa ar izrakstītu rēķinu vai norēķins
skaidrā naudā sacensību vietā).
8.3. Licences maksa uz sezonu 2,- EUR cilvēkam, ar iespēju startēt ERGO OPEN 2019 Latvijas čempionātā
bez pieaugušo licences.
9. Pieteikumi
9.1.

Komandu pieteikšanās termiņš katram posmam ir atrunāts punktā 3.1., - reģistrējot komandu

http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/jaunatnes-cempionats-2019/reģistrācija.
9.2. Pieteikšanās

uz

finālposmu

notiek

līdz

12.

augustam

plkst.14:00,

reģistrējot

komandu

http://volejbols.lv/pludmales-volejbols/jaunatnes-cempionats-2019/reģistrācija.
9.3.

Pēc pieteikšanās uz posmu, spēlētāju maiņa ir atļauta tikai līdz sacensību grupu publicēšanai.

9.4.
Pēc pieteikšanās uz finālsacensībām, spēlētāju maiņa ir atļauta tikai ar medicīnisko izziņu. Ja ir
veikta spēlētāju maiņa, tad komanda reitingā ieņem viszemāko vietu.
9.5.
Komanda, kura ir pieteikta pēc pieteikuma termiņa, tiek pielaista pie sacensībām ar nosacījumu, ka
tai tiek piemērota dalības maksa 16,- EUR.
9.6.
Neinformējot LJČPV sacensību koordinatoru par neierašanos uz attiecīgā posmu līdz plkst.09:00
sacensību dienā, komandai tiek piemērota soda sankcija – tiek atņemti 20 reitinga punkti no divu labāko
posmu summas, kas veido reitingu uz fināla sacensībām.
9.7.
Komandu reģistrācija notiek sekretariātā turnīra dienā, 30min – 1h līdz sacensībām.
9.8.
Pieteikumi vai medicīnas izziņa ar apliecinājumu par veselības stāvokļa atbilstību dalībai
sacensībās jāiesniedz finālsacensību organizatoriem sacensību dienā no plkst. 09.30 - 10.00. Pretējā
gadījumā komanda sacensībām netiek pielaista.
10. Dažādi
10.1.

Par Nolikuma izmaiņām lemj LVF Pludmales komisija.

Saskaņots :
LVF Pludmales komisijā
29.04.2019

NOL.

Apstiprināts:

4/3

