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13. VASARAS SPĒLES VOLEJBOLĀ
2018.GADS
NOLIKUMS/Projekts
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Iesaistīt bērnus, jauniešus, kā arī volejbola aktīvistus brīvdabas volejbola sacensībās
vasaras sezonā, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīves veidu.
1.2. Nodrošināt sacensības brīvdabas volejbolā vasaras periodā bērniem, pusaudžiem un
jauniešiem, volejbola aktīvistiem.
1.3. Veicināt treniņdarbu bērniem un jauniešiem vasaras periodā.
1.4. Organizēt posmu un finālsacensības. kā volejbola svētkus.
2. SACENSĪBU ORGANIZATORI
2.1. Sacensības organizē Latvijas Volejbola federācija sadarbībā ar Kuldīgas, Gulbenes
Aizputes, Madonas pašvaldībām, sporta skolām, reģionu koordinatoriem.
2.2. Sacensības vada Latvijas Volejbola federācijas jaunatnes projektu koordinatore
Sandra Budkēviča (Rīga, R.Feldmaņa iela nr.11 , telefons 26188150 e-pasts
(jaunatne@volejbols.lv) sadarbībā ar reģionu koordinatoriem Gunti Lazdu, Initu
Šneideri, Daci Anču, Induli Laškovu .
3. VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiek 4 posmos (jūlijs, augusts), Finālposms notiek 19.augustā Rīgā
Daugavas stadionā. (sacensību sākuma laiks tiks paziņots)
Posms Posmu norises laiks, vieta
Posmu koordinatori
1.
12. jūlijs
GUNTIS LAZDA
Sacensības norises vieta;
telefona. nr. 29295359
Madonas pilsētas stadionā
e-pasts:
Madona, Kalpaka iela 2a
dace.anca@gulbene.lv
Sacensību sākums pl.11.00
Komandas pieteikšanās līdz 11.jūlija pl.15.00
2.
19. jūlijs
INITA ŠNEIDERE
Sacensību norises vieta:
telefona nr. 29555220
Kuldīgas V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā.
e-pasts:
Kuldīga, Piltenes iela 25
sneidereinita@inbox.lv
Sacensību sākums pl.11.00
Komandas pieteikšanās līdz 18. jūlija pl.15.00
3.
1. augusts
DACE ANČA
Sacensību norises vieta:
Telefona nr. 29295359
Gulbenes novads
e-pasts:
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4.

Stāmerienas pamatskolas stadions
Sacensību sākums pl.11.00
Komandas pieteikšanās līdz 31.jūlija pl.15.00
3. augusts
Sacensību norises vieta:
Aizputes novada sporta centra stadions
Aizpute, Saules iela 6
Sacensību sākums pl.11.00
Komandas pieteikšanās līdz 2. augusta pl.15.00

dace.anca@gulbene.lv
INDULIS LAŠKOVS
Telefona nr. 29181660
e-pasts:
Indulis@aizpute.lv

3.2. Komandas var izvēlēties posmu norises vietas, kur piedalīties neatkarīgi no
reģiona, var piedalīties arī visos 4 posmos, bet, lai izcīnītu tiesības spēlēt
finālposmā ir jāpiedalās ne mazāk, kā 2 posmos.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās piedalās Sporta skolu/klubu audzēkņi, vispārizglītojošo skolu audzēkņi
,volejbola aktīvisti.
4.2.
Komanda startējot pirmo reizi posmā, piesakās ar savu nosaukumu (ne garāku par
2 vārdiem), kuru nemaina visu sacensību posmu laiku.
4.3. Komandas vārdiskajā pieteikumā sacensībām var pieteikt, ne vairāk, kā 8
spēlētājus, bet katrā posmā var spēlēt ne vairāk, kā 5 spēlētāji.(pielikums.nr.1)
4.4. Komandas vārdiskajā pieteikumā (pielikums nr.1.) nepieciešams ārsta, vecāku,
vai aizbildņa, vai trenera, vai sporta skolas/kluba, direktora paraksts, kurš atbild
par spēlētāju veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās, spēlētāji paši nav
tiesīgi parakstīties. Pretējā gadījumā spēlētājam tiks liegta dalība sacensībās..
4.5. U-11 vecuma grupā sacensībās spēlē 3:3.
4.6. U-13, U-15, U-17 vecuma grupās spēlē 4:4.
4.7. Spēlētājs var spēlēt posmos tikai vienā komandā, vienā vecuma grupā.
4.8. Posma sacensībās, ja kādā grupā komandu skaits ir mazāks par trim, organizatoriem ir
tiesības tās pievienot citai grupai, lai tās piedalītos sacensībās. Punkti kopvērtējumam
tiek skaitīti atsevišķi, atbilstoši savai vecuma grupai.
4.9. Komandas sacensībās spēlē ar savām bumbām.
4.10. Izņemot U-11 vecuma grupu (nodrošina posmu koordinatori) spēles tiesā brīvo
komandu spēlētāji,) saskaņā ar spēles grafiku. (komandu plānotajiem tiesnešiem
līdzi ir jābūt savām tiesnešu svilpēm).
4.11. Sacensības notiek sekojošās vecuma grupās:
#

1.

2.

Grupa

„U-17” grupa
„U-15” grupa

Dzimšanas
gads
2001.
dzim. gads
un jaunāki
2003.
dzim. gads
un jaunāki

Dzimums

Tīkla augstums

Laukuma
izmēri

Zēni

Meitenes

meitenes
un zēni

2,43

2,24

16 X 8 m

meitenes
un zēni

2.35

2.20

16 X 8 m
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3.

4.

„U-13“ grupa
„U-11” grupa

2005.
dzim.gads
un jaunāki
2007. dzim.
gads un
jaunāki

meitenes
un zēni

2.25

2.10

16 X 8 m

meitenes
un zēni

2.15

2.05

12 X 6 m

5. NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek pēc FIVB noteikumiem un šī nolikuma speciālajiem
nosacījumiem.
5.2. Spēļu sistēmu un izcīņas kārtību katrā posmā nosaka posma galvenais tiesnesis /
koordinators pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu.
5.3. Katras kārtas spēles tiek uzsāktas pēc kopējā signāla visos laukumos vienlaicīgi.
5.4. Katras kārtas spēle ilgst 15 minūtes (ja vairāk par 60 komandām, spēle ilgst 10
minūtes) vai līdz brīdim, kad viena no komandām laukumā izcīnījusi 25 punktus (bez 2
punktu pārsvara).
5.5. Pārtraukums starp katras kārtas spēlēm ilgst 5 minūtes.
5.6. Komandas spēlē mainās laukuma pusēm, kad viena no komandām izcīnījusi 12
punktus.
5.7. Atļauta 1 spēlētāju maiņa, maiņu var veikt tikai tad, kad bumba ir ārpus spēles.
5.8. Spēlētāji laukumā mainās zonām, saskaņā ar volejbola noteikumiem.
5.9. Ja atskan spēļu beigu signāls un bumba ir spēlē, spēle turpinās līdz bumbas izspēles
beigām.
5.10. Pēc beigu signāla ja rezultāts ir vienāds, tiek izspēlēts izšķirošais punkts.
5.11. Komanda par uzvaru spēlē saņem 2 punktus, par zaudējumu - 1 punktu, neierašanās
gadījumā – 0 punktu.
5.12. Ja komanda ierodas ar nokavēšanos 2—5 minūtes, spēli uzsāk ar rezultātu 0:10
par labu komandas pretiniekam.
5.13. Ja komanda neierodas laikā uz spēli un pagājušas 5 minūtes, komandai tiek
piešķirts zaudējums ( 0 punktu ) 0:25.
5.14. Par spēles vilcināšanu tiek piešķirts punkts un serves tiesības pretinieka komandai.
5.15. Ja divām vai vairākām komandā ir vienāds punktu skaits, vietu kārtību nosaka
sekojoši:
• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem.
▪ pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu attiecības.
5.16. Nolikumā neatrunātos jautājumus, konfliktsituācijas, risina posma galvenais
tiesnesis/posma koordinators un sacensību koordinatore.
6. VĒRTĒŠANA
6.1. Katrā posmā pirmā vieta iegūst 1 punktu, otrā vieta – 2 punktus, 3 vieta –3 punktus
utt. Kopvērtējumā tiesības piedalīties finālsacensībās izcīna katras vecuma grupas 10
komandas, kuras piedalījušās, ne mazāk kā 2 posmos un kopvērtējumā izcīnījušas
vismazāk punktu. Ja komanda piedalās vairāk, kā 2 posmos, tad tiek ņemti vērā 2
labāko posmu rezultāti.
6.2. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kura izcīnījusi augstāku:
▪ vietu posmā, kurā piedalījušās vairāk komandas attiecīgajā vecuma grupā.
▪ Kopējais posmu skaits, kuros piedalījusies attiecīgā komanda.
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▪
▪

Finālsacensībās katrā vecuma grupā zēniem un meitenēm piedalās arī 4
Igaunijas jauniešu komandas.
Katra posma informācija par sacensībām sacensību rezultāti tiks ievietota LVF
mājas lapā.(www.volejbols.lv - jaunatne.)
7. APBALVOŠANA

7.1. Katra posma 1-3 vietu izcīnījušās komandas spēlētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, un 13 vietu komandu spēlētājiem vai komandai tiek pasniegta balva.
7.2. Finālposmā 1-3 vietu ieguvēju komandu spēlētāji, vai komanda, treneris (5+1) tiek
apbalvoti ar balvām, diplomiem, medaļām.
8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Visās vecuma grupās dalības maksa katrās posma sacensībās (izņemot
finālsacensības ) 3.00 Euro (trīs Euro ) katram dalībniekam, kas piedalās attiecīgā
posma sacensībās.
8.2. Finālsacensībās dalības maksa 4.00 Euro (četri Euro 00 euro centi) katram
dalībniekam, kas piedalās sacensībās, vai 8.00 Euro (astoņi Euro 00 euro centi)
dalības maksa + biļete uz Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībām vīriešiem
Latvija- Igaunija Arēnā Rīga 19.08.pl.19.00. Biļete uz spēli ir jāiegādājas arī
komandas trenerim.
8.3. Finālsacensību komandām, līdz š.g.12. augustam rakstiski jāinformē LVF, vai
vēlas iekļaut dalības maksā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles
apmeklējumu. (jaunatne@volejbls.lv)
9. PIETEIKUMI
9.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesūta posmu koordinatoriem:
9.2.Komandu dalībai sacensībās var pieteikt tikai treneris, vai sporta skolas direktors, vai
viens no vecākiem, vai aizbildnis.
9.3. Uz katru posmu jābūt pieteikumam.
9.5. Oriģinālie pieteikumi jāiesniedz posma organizatoriem sacensību dienā no plkst.
10.00-10.30.
9.6.Iesniedzot komandas vārdisko pieteikumu dalībai sacensībās papildus tiek
iesniegta katras komandas dalībnieka piekrišana tā datu apstrādei. (pielikums nr. 1),
tā, kā dalībnieku vecums ir jaunāks par 18 gadiem, attiecīgi parakstās viens no
vecākiem vai aizbildnis. Pretējā gadījumā dalībniekam netiks atļauts piedalīties
sacensībās.
9.7.Datu apstrādes mērķis:komandas dalībnieku dalības nodrošināšana volejbola
sacensībās.

Saskaņots:
LVF jaunatnes komisijā
2018.10.05.
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