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2016/2017 BALTIJAS VOLEJBOLA LĪGA
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VĪRIEŠU KOMANDĀM
SACENSĪBU NOTEIKUMI
Par Baltijas Volejbola Līgas (BVL) Latvijas čempionāta kā BVL Līgas 4. (ceturtā posma) organizēšanu atbilstoši BVL
Reglamenta prasībām ir atbildīga Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Valde.
Tas tiek organizēts ar mērķi klubu komandām savstarpējās konkurences apstākļos paaugstināt volejbola meistarības
līmeni un veicināt sporta veida popularitāti valstī. BVL ceturtā posma – Latvijas čempionāta sacensību noteikumi ir
neatņemama BVL čempionāta Reglamenta sastāvdaļa un visas BVL sacensību Reglamentā noteiktās normas
dalībkomandām ir saistošas arī Latvijas čempionātā.
1.

Mērķis

1.1. Noskaidrot 2017.gada Latvijas čempionus, kā arī komandas, kuras ir tiesīgas startēt Eiropas Kausu izcīņas
sacensībās 2017./2018.gada sezonā, ja saskaņā ar Eiropas Volejbola Konfederācijas noteiktajām kvotām Latvijas
klubiem tiek piešķirtas vietas dalībai minētajās sacensībās.
2.

Sacensību vadība

2.1. Par BVL4.posma - Latvijas čempionāta sarīkošanu atbild LVF Valde. Sacensību vadību nodrošina LVF Projektu
Koordinators, LVF Tiesnešu koordinators.
2.2. LVF Tiesnešu komisijas apstiprinātais tiesnešu koordinators ir atbildīgs par tiesnešu norīkošanu uz visām BVL
4.posma spēlēm, izmaiņu veikšanu norīkoto tiesnešu sarakstā visas sezonas laikā, norīkojumu paziņošanu
tiesnešiem.
2.3. BVL 4.posma - Latvijas čempionāta spēles apkalpo LVF Valdes apstiprinātie tiesneši, sekretāri.
2.4. LVF Tehniskā komisija (turpmāk tekstā komisija) pēc rakstisku iesniegumu saņemšanas, izskata ar sacensību
organizēšanu saistītos strīdīgos jautājumus:
2.4.1. Komisijas sastāvā ietilpst – LVF Valdes biedrs, LVF Projektu koordinators, LVF Tiesnešu komisijas
pārstāvis.
2.4.2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar divu Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisijas lēmums tiek paziņots
ieinteresētām personām (pusēm) 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3.

Sacensību dalībnieki

2.1. BVL Latvijas čempionāta sacensībās piedalās 6 Latvijas klubi, kuri 2016./2017.gada sezonā startē BVL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

RTU/Robežsarze
VK Biolars/Jelgava
Daugavpils Universitāte
Poliurs/Ozolnieki
ASK/Kuldīga
SK Jēkabpils Lūši

Sacensību sistēma

4.1. BVL 4. POSMS – Nacionālie PLAY-OFF Latvijas čempionu noskaidrošanai
4.1.1.Pamatojoties uz BVL 1. posmā (pamatturnīrā) izcīnīto reitingu, t.sk. arī spēlēs ar Igaunijas, Lietuvas klubiem, tiek
noskaidrota vietu secība BVL 4.posmam, t.i. Latvijas čempionāta spēlēm.
4.1.2. Klubi, pamatojoties uz BVL 1.posmā izcīnīto reitingu, spēlē pēc sekojošas sistēmas:
Saskaņā ar BVL 1. Posmā izcīnīto vietu secību (reitingu), pirmās divas komandas ar augstāko reitingu automātiski
izcīna tiesības piedalīties ½ Finālā. Četras komandas ar zemāko reitingu izspēlē savā starpā līdz 2 uzvarām, lai
noskaidrotu divas komandas, kuras iekļūst ½ Finālā.
Komandas spēlē pēc sekojošas sistēmas: 3-6; 4-5.
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Pirmā spēle notiek augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā, otrā, spēle zemāku vietu ieguvušās komandas
laukumā, ja nepieciešama trešā spēle - augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā.
½ finālā un finālā spēles notiek trešdienās un/vai ceturtdienās, sestdienās un/vai svētdienās. Finālā (spēlēm par 1.vietu
spēļu norises dienas var tikt mainītas atbilstoši mārketinga un/vai TV prasībām.
Pusfināls:
½ finālā komandas spēlē līdz 3 uzvarām.
½ finālā, pamatojoties uz BVL 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 BVL 1.posmā
(pamatturnīrā) ir bijis augstāks reitings (2-3).
1. spēle notiek augstāku vietu, 2. spēle zemāku vietu, 3. spēle augstāku vietu ieguvušā kluba komandas, ja nepieciešams,
4.spēle zemāku, 5.spēle – augstāku vietu ieguvušās komandas laukumā.
½ fināla uzvarētāji spēlē par 1.vietu, ½ finālu zaudētāji spēlē par. 3.vietu.
Fināls:
Spēles par 3.vietu notiek līdz 2(divām) uzvarām.
1.spēle notiek zemāku vietu ieguvušās komandas laukumā, 2. un, ja nepieciešams 3. spēle spēle augstāku vietu
ieguvušā kluba komandas laukumā.
Spēles par 1.vietu notiek līdz 3(trīs) uzvarām.
1. spēle notiek augstāku vietu, 2. spēle zemāku vietu, 3. spēle augstāku vietu, ja nepieciešams 4. spēle– zemāku vietu,
5. spēle– augstāku vietu ieguvušā kluba komandas laukumā.
Tam Nacionālās Līgas 1. Divīzijas klubam, kurš 2017./2018.gada sezonā plāno piedalīties BVL, līdz 2017.gada 08.maijam
jāiesniedz par to LVF rakstisks pieteikums. Par kluba komandas dalību BVL 2017./2018.gada sezonā lemj LVF Valde un
apstiprina BVL žūrija, ņemot vērā attiecīgi kluba iesniegto pamatojumu par tā sportiskā, finansiālā un organizatoriskā
līmeņa atbisltību un nodrošinājumu dalībai BVL.
5.

Sacensību termiņi

5.1. BVL 4.posma sacensības - Latvijas čempionāts notiek no 2017.gada 25.marta līdz 2017.g. 07.maijam (vēlākais).
Sastādot sacensību kalendāru, tiek ņemtas vērā FIVB, CEV rīkotās oficiālās sacensības visa vecuma izlašu
komandām, Latvijas jaunatnes čempionāta (U-19 grupa) sacensības. 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 BVL 4.posma – Latvijas čempionāta sacensībām uzskatāma par veiktu, ja Latvijas
Volejbola federācijā iesniegts BVL Reglamentā noteiktā termiņā un kārtībā noformēts pieteikums dalībai
BVL sacensībās 2016./2017.gada sezonā. Līdz ar reģistrācijas pieteikumu dalībai BVL klubs apstiprina
dalību Līgas 4. Posmā – Latvijas čempionātā, kā arī visu BVL Reglamenta un tā saistošo pielikumu normu
ievērošanu arī dalībai Latvijas čempionātā. Papildus reģistrācija dalībai BVL 4.posmam - Latvijas
čempionātam klubiem nav jāveic. Klubu dalība BVL 4. Posmā – Latvijas čempionātā ir obligāta.
7.

Dalībnieki

7.1. Tiesības dalībai sacensībās
7.1.1. BVL 4.posmā - Latvijas čempionātā klubu komandu sastāvā ir tiesīgi piedalīties volejbolisti, kuri iekļauti
kluba kolektīvajā licencē un, kuriem ir elektroniski noformēta individuālā nacionālā licence. Lai attiecīgajā
klubā varētu piedalīties citu valstu spēlētāji, ir jābūt nokārtotam starptautiskajam FIVB transfertam. Ja
klubs ir noslēdzis līgumu vai jebkādu rakstisku vienošanos ar spēlētājiem, klubam līdz sezonas sākumam
LVF birojā ir jāiesniedz ar spēlētājiem 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 pieteiktajiem spēlētājiem ir amatieru statuss.
Spēlētāja pārejas kārtību valstī regulē „Noteikumi par spēlētāju pārejas vispārīgo kārtību un licencēšanu
Latvijā”.
8.

Finansiālie nosacījumi

8.1. Reģistrācijas maksa.
8.1.1. Dalībai BVL 4.posmā - Latvijas čempionātā klubiem papildus dalības maksa netiek noteikta.
8.2. Tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksas kārtība BVL Latvijas čempionātā:
8.2.1. Par spēles 1., 2. tiesneša un sekretāra darba apmaksu ir atbildīgs klubs, kura laukumā notiek spēle.
Apmaksa jāveic pirms spēles sākuma. Pārējā spēli apkalpojošā personāla (informators, rezultātu tiesnesis,
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bumbu padevēji, grīdas slaucītāji) darba apmaksu arī veic paši klubi. Klubiem, kuri tiesnešu darba
apmaksu veic ar federācijas starpniecību, šī samaksa pēc rēķina saņemšanas jāveic pirms Latvijas
čempionāta spēļu sākuma, t.i. līdz 2017.gada 24.martam. Ja noteiktie maksājumi līdz pirmajai sacensību
dienai nav veikti, klubs dalībai sacensībās netiek pielaists līdz brīdim, kamēr maksājumi ir nokārtoti. Par
katru papildus play-off spēli klubiem, kas paši neveic tiesnešu darba apmaksu, tiek izrakstīts atsevišķs
rēķins, kurš jāapmaksā vēlākais 1 dienu pirms play-off sacensību sākuma;
8.2.2. BVL 4.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 līdzekļiem tiesnešu transporta izdevumu
apmaksai BVL.
9.

Tiesneši

9.1. Tiesneši
9.1.1. Tiesnešu norīkošanas kārtība
BVL 4.posma - Latvijas čempionāta spēlēm I un II tiesnesi, spēles sekretāru, līnijtiesnešus norīko LVF tiesnešu
koordinators. Tiesnešu atalgojums par spēli tiek noteikts saskaņā ar LVF Valdes apstiprinātām atalgojuma
normām BVL 2016./2017.gada sezonā.
BVL 4.posmā – Latvijas čempionāta spēlēs uz katru spēli jānodrošina divi līdz četri līnijtiesneši.
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 SL-09
forma dalībai sacensībās.
9.1.2.3.
30 min. laikā pēc spēles beigām jāinformē LVF Sacensību direktors par sankcijām komandu
dalībniekiem, ja tādas tikušas piemērotas.
9.1.2.4.
Spēles 1.tiesnesim pirms spēles jāveic līnijtiesnešu un apkalpojošā personāla (bumbu
padevēju, grīdas slaucītāju) instruktāža atbilstoši Starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem.
9.1.2.5.
Spēles 1.tiesnesim pēc spēles jāieraksta protokolā piezīmes par sporta zāles gatavību
sacensībām, nepieciešamā inventāra esamību sporta zālē, konstatētajiem trūkumiem;
9.1.2.6.
Spēles sekretāram pēc spēles jāieraksta protokolā skatītāju skaits attiecīgajā spēlē.
10. Bumbas
10.1. Klubu komandas spēlē ar FIVB apstiprinātajām MIKASA MVA 200 bumbām. Uzņemošais klubs nodrošina ar
piecām spēļu bumbām, kā arī nepieciešamu daudzumu bumbas abām komandām pirms spēles iesildīšanās laikā.
11. Sporta zāles
11.1. Sacensības notiek sporta zālēs, kuras apstiprinājusi LVF Valde. Sporta zāles parametriem jāatbilst visām
tehniskajām, mārketinga un tās televīzijas prasībām, ar kuru Latvijas Volejbola Federācija ir noslēgusi līgumu par
2016./2017.gada BVL 4.posma – Latvijas čempionāta spēļu translāciju, kā tas noteikts BVL Reglamentā. Ja sporta
zāle neatbilst kādām no BVL Reglamenta 2.sadaļas „Tehniskā organizācija un loģistika” p. 2.1. noteiktajām prasībām,
ieskaitot arī tās televīzijas prasības, ar kuru Latvijas Volejbola Federācija ir noslēgusi līgumu par spēļu translāciju,
kluba pienākums ir obligāti nodrošināt citu, TV prasībām atbilstošu sporta zāli, kurā aizvadīt sacensības. Ja klubs
nenodrošina Televīzijas prasībām atbilstošu sporta zāli, LVF Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par kluba
diskvalifikāciju, kā arī papildus finansiālo sankciju piemērošanu, kā tas ir noteikts BVL Sankciju skalā.
11.2. Treneru līnija sporta zālē: Uzņemošajam klubam sporta zālē, kur notiek mājas spēles, obligāti jāiezīmē trenera
līnija.
11.3. Spēļu statistika: Sporta zālē uzņemošajam klubam ir jānodrošina statistikas veikšanas un nosūtīšanas iespējas.
BVL klubi veic spēļu statistiku 2016./2017.gada sezonā noteiktajā elektroniskajā formātā.
12. Medicīniskā un dopinga kontrole
12.1. Visiem BVL Latvijas čempionātā spēlējošiem spēlētājiem pirms sacensību sezonas sākuma jānodrošina
medicīniskās veselības pārbaudes. Kluba pilnvarota persona un spēlētājs, parakstot pieteikumu dalībai BVL
2016./2017.gada sezonā, vienlaikus apliecina arī spēlētāja veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās.
12.2.
Visās spēlēs Nacionālajām vai Starptautiskajām antidopinga organizācijām ir tiesības veikt dopinga kontroli atbilstoši
Latvijā spēkā esošajiem, kā arī starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem.
13. Vispārīgie noteikumi
13.1. Sacensību noteikumi:
Sacensības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB starptautiskajiem volejbola sacensību noteikumiem un
ievērojot Latvijas VF sacensību rīkošanas nolikumus, kā arī ņemot vērā tālāk minētos noteikumus:
13.1.1. Tehniskie pārtraukumi tiek izmantoti atbilstoši FIVB Starptautiskajiem volejbola noteikumiem;
13.1.2. Spēlētāju numuri
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Spēlētāju numerācija ir no 1-22, ir atļauti arī īpaši numuri uz sporta formas ar nosacījumu, ja attiecīgā komanda
uz visām spēlēm nodrošina attiecīgo spēlētāja maiņas numuru un iesniedz to spēli organizējošā kluba pārstāvim
45 min. pirms katras spēles sākuma;
13.1.3. Sporta krekli
Klubu komandām ir jābūt vismaz divām dažādas krāsas spēles formām, turklāt 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.
13.1.4. 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.
12.2. Klubam, kura laukumā notiek spēle, sacensību vietā jānodrošina sabiedriskā kartība.
12.3. 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
sacensību vietā novērstu jebkura spēles dalībnieka vai līdzjutēja iekšējiem kārtības noteikumiem neatbilstošu
rīcību, kluba oficiālais pārstāvis ir tiesīgs uzaicināt sabiedrisko kārtību sargājošo iestāžu pārstāvi, .
12.4. Reklāmas izvietošanas noteikumi:
12.4.1. Reklāmu sacensību vietā saskaņā ar BVL Reglamenta normām nodrošina organizējošais klubs. Pēc viesu kluba
lūguma organizējošam klubam sporta zālē labi pārredzamā vietā ir jāizvieto viens viesu kluba reklāmas baneris,
par ko viesu klubam jāpaziņo organizējošajam klubam vēlākais 7 dienas pirms katras attiecīgās spēles.
12.4.2. Informācijas apmaiņas kārtība
Uzņemošajam klubam savā mājas zālē jānodrošina pieeja internetam, spēles statistikas iespējas, kā arī(ja pirms
spēles sākuma paziņotu attaisnojošu iemeslu dēļ statistika nav bijusi pieejama) vēlakais 30 min. laikā pēc
spēles beigām jāziņo LVF Projektu koordinatoram spēles rezultāts(paziņošanas veids – sms).
12.4.3. Protesti
Protestu klubs piesaka kārtībā, kāda noteikta atbilstoši FIVB Starptautiskajiem volejbola noteikumiem. Protesta
pieteikumam jābūt rakstītam valsts valodā.
Protestu raksta kluba vai iestādes, kas apstiprinājusi komandas dalību Latvijas čempionātā, prezidents vai
pilnvarota persona. Protests jāiesniedz Latvijas Volejbola federācijas birojā 24 vai 48 stundu (ja spēle notiek
sestdien) laikā pēc spēles beigām. Protests iesniedzams kopā ar maksājuma uzdevuma kopiju par protesta
garantijas naudas iemaksu 100,00 EUR (viens simts EUR 00 centi).
LVF Tehniskā komisija iesniegto protestu izskata 3 darba dienu laikā pēc protesta saņemšanas Latvijas
Volejbola federācijas birojā. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 1 darba dienas laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža.
Protesta apmierināšanas gadījumā protesta garantijas nauda iesniedzējam tiek atmaksāta. Ja protests tiek
noraidīts, iemaksātā garantijas nauda paliek LVF rīcībā.
LVF Tehniskās komisijas lēmumus par protestiem klubiem ir tiesības pārsūdzēt LVF Valdē.
13. Apbalvošana
13.2. BVL 4.posma- Latvijas čempionāta uzvarētājs klubs izcīna Latvijas 2017.g. valsts čempiona titulu. Apbalvošanas
kārtība:
Pirmā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, komandai dāvanu karte, max 18 dalībnieki (12 spēlētāji+ max 3
treneri, kluba menedžeris-pārstāvis, ārsts, fizioterapeits/masieris) ar zelta medaļām;
Otrā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, komandai dāvanu karte, max 18 dalībnieki (12 spēlētāji+ max 3
treneri, kluba menedžeris-pārstāvis, ārsts, fizioterapeits/masieris) ar sudraba medaļām;;
Trešā vieta: Komandas kauss, komandas diploms, komandai dāvanu karte, max 18 dalībnieki (12 spēlētāji+ max 3
treneri, kluba menedžeris-pārstāvis, ārsts, fizioterapeits/masieris) ar bronzas medaļām;
Ja kluba sastāvā ir mazāk kā 18 dalībnieki, apbalvošana tiek nodrošināta saskaņā ar kolektīvajā licencē norādīto
personu skaitu. Ja kluba sastāvā viena persona veic vairākas funkcijas, tā tiek apbalvota tikai vienā nominācijā.
13.3. Kluba piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā ir obligāta. Apbalvošanas ceremonija notiek saskaņā ar LVF noteikto
kārtību un paziņota klubiem papildus līdz 2017.gada 03.aprīlim.
13.4. Latvijas čempionāta 1. vietas ieguvēja kluba komanda iegūst tiesības piedalīties Eiropas Kausu izcīņas sacensībās
2017./2018.gada sezonā. Pārējiem klubiem iespējas startēt Eiropas kausu sacensībās Latvijas čempionātā izcīnīto
vietu secībā tiek noteiktas saskaņā ar Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas Kausu Reglamenta noteikumiem un
katrai valstij noteiktajām kvotām.
14. Sankcijas
BVL čempionāta Disciplināro pārkāpumu saraksts un sankciju skala ir neatņemama šo sacensību Reglamenta sastāvdaļa
un sankciju skalā norādītie pārkāpumi attiecināmi arī uz visiem BVL 4.posma-Latvijas čempionāta dalībklubiem.
15. Dažādi

BVLv-Sacensību
Noteikumi 2016/2017

Projekts 10.08.16
Apstiprināts:23.08.2016

4/5

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA

2016./2017. gada BVL Latvijas čempionāta Sacensību noteikumi ir neatņemama BVL Reglamenta sastāvdaļa. Visus
šajos Noteikumos neregulētos vai papildināmos jautājumus risina LVF Valde. Visi citi BVL čempionāta Reglamenta un šo
Noteikumu pielikumi (ja tādi tiek pievienoti) ir to neatņemama sastāvdaļa.
Saskaņots klubu pārstāvju sanāksmē 2016.gada 19.augustā
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