Latvijas Volejbola federācijas Jaunatnes čempionāts 2018./2019.gada sezonā.
Grupu sadalījums un izspēles sistēma. (2018.18.12.)
U-19 zēni (2000/2001.dz.g. un jaunāki)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

komanda
Rīgas Volejbola skola 1. komanda
Rīgas Volejbola skola 2. komanda
Daugavpils BJSS 1. komanda
Daugavpils BJSS 2. komanda
Aizkraukle novada BJSS
Viļakas novada BJSS
Talsu novada sporta skola
Liepājas Sporta spēļu skola
Sēlijas sporta skola
Cēsu pilsētas sporta skola/Siguldas VĢ.
Jēkabpils sporta skola
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

treneris
J.Bomiņš, A.Liniņš
A.Liniņš, O.Aizporietis
N.Čemodanovs, E.Savickis
F.Naidjonoks, E.Savickis
I.Māliņš
E.Veļķers
A.Pekmans
G.Juriks,P.Juriks
I.Aišpure, O.Treine
G.Mārtinsons
R.Obrumans/M.Obrumans

Pamatojoties uz LVF ,,Kausa izcīņas ‘’ jauniešiem komandu izcīnītajām vietām,
komandas tiek sadalītas līgās. Pirmajā līga 3 komandas, otrajā līgā komandas tiek
dalītas 2. grupās 4-4.
1.posms:
Komandas izspēlē savā līgā, savā starpā apli.
2. posms/pārspēles
1. līgas komandas, kuras izcīnīja 1;2; vietu pārspēlēs nepiedalās.
Pirmās līgas 3. vietu izcīnījusī komanda ar 2. Līgas 1 un 2. grupas 1;2 vietu
izcīnījušajām komandām (5 komandas)
Komandas, kuras izcīnījušas pārspēlēs 1;2 vietu, izcīna tiesības spēlēt finālā.
3. posms/finālposms:
Komandas izspēlē ,, krustu’’ (1. Līgas komanda, kura pēc 1. posma izcīnīja 1. vietu,
spēlē ar 2. posma komandu , kura izcīnīja 2. vietu, 1. līgas komanda, kura pēc 1.
posma izcīnīja 2. vietu , spēlē ar 2. posma komandu , kura izcīnīja 2. vietu.)
Uzvarētājkomandas spēlē LJČ par 1-2. vietu
Zaudētājkomandas spēlē LJČ par 3-4. vietu.
Komandas, kuras pamatojoties uz pārspēļu rezultātiem neiekļuva finālā (3
komandas) spēlē ,,krustu’’. (Komanda, kura izcīnīja 3. vietu , spēlē ar komandu, kura
izcīnīja 5 vietu, komanda, kura izcīnīja 4. vietu spēlē ar komandu, kura pamatojoties
uz 1. posma , 2. līgas izcīnīto 3. vietu izcīnījušo komandu , ar labāko koeficentu)
Uzvarētājkomandas spēlē LJČ par 5.-6. vietu.
Zaudētājkomans spēlē LJČ par 7-8. vietu.
Komandas , kuras pamatojoties uz 1.posma rezultātiem 2. līgā izcīnīja 4. vietas (2
komandas ) un 3. vietu izcīnījusī komanda , kura nespēlē par 5.-8. vietu .
(1.komanda) spēlē savā starpā apli un cīnās LJČ par 9.-11. vietu.

U-17 zēni (2002.dz.g.)
Nr.pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

komanda
Balvu sporta skola
Rīgas Volejbola skola
Kuldīgas NSS/Skrunda
Daugavpils BJSS
Jēkabpils sporta skola/Aizkraukle
Talsu novada sporta skola
Liepājas SSS
Cēsu pilsētas sporta skola/Siguldas VĢ.

treneris
V.Gamazins/Ē.Mičulis
G.Vanags
J.Jerumani, A.Zankovskis
B.Čolokjans, A.Adamovičs
I.Māliņš
A.Pekmans
G.Juriks, P.Juriks
G.Mārtinsons/M.Krams

1.posms:
•

Komandas izspēlē apli.

2. posms/finālsacensības
Pamatojoties uz 1. posma izcīnītajām vietām:
•
•

Komandas, kuras izcīnīja 7.-8. vietu , izcīna LJČ dalīto 7.-8. vietu.
1.spēle-komanda, kura izcīnīja 3. vietu + komanda, kura izcīnīja 6. vietu. 2. spēle komanda, kura izcīnīja 4 . vietu + komanda, kura izcīnīja 5. vietu. vietu. 3. spēlekomanda, kura izcīnīja 1. vietu +1 spēles uzvarētājs. 4 spēle - komanda, kura izcīnīja
2. vietu+ 2. spēles uzvarētājs.5. spēle - 1.spēles zaudētājs +2. spēles zaudētājs. (spēle
LJČ par 5.-6. vietu). 6.spēle - 3.spēles zaudētājs +4. spēles zaudētājs (spēle LJČ par
3.-4. vietu) 7. spēle - 3. Spēles uzvarētājs+4. spēles uzvarētājs (spēle LJČ par 1.-2.
vietu).

U-16 zēni (2003.dz.g.)
Nr.pk.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

komanda
1.LĪGA
Minusas Volejbola skola
Kuldīgas NSS/Skrunda
Daugavpils BJSS
Talsu novada sporta skola/Dundaga
2. LĪGA
1.grupa
Liepājas rajona sporta skola
Cēsu pilsētas sporta skola/Siguldas VĢ.
Tukuma sporta skola
Jēkabpils sporta skola
2.grupa
Rīgas Volejbola skola 2. komanda
Rīgas Volejbola skola 1. komanda
Sēlijas sporta skola
Vecumnieku novada domes sporta skola

treneris
A.Reliņš
J.Jerumanis, A.Zankovskis
N.Čemodanovs
U.Sila
I.Laškovs
N.Šulte, M.Krams
A.Bindemanis, A.Bērziņa
G.Grigalis
O.Aizporietis
G.Vanags
J.Kokins, O.Treine
R.Zariņš

1.posms:
•

Komandas, savās grupās izspēlē apli.

2.posms/pārspēles:
Pamatojoties uz 1. posma izcīnītajām vietām:
•

Komanda, kura 1. līgā izcīnīja 4. vietu + 2. līgas katras grupas 1.-2. vietu izcīnījušās
komandas (5 komandas), spēlē savā starpā apli un cīnās par 3. Vietām 1. finālgrupā.

3. posms/finālposms:
•

•
•

1.spēle-komanda, kura 1. līgā izcīnīja 3 vietu + komanda, kura pārspēlēs izcīnīja 3.
vietu. 2. spēle - komanda, kura pārspēlēs izcīnīja 1. vietu i + komanda, kura pārspēlēs
izcīnīja 2. vietu. 3. spēle- komanda, kura 1. līgā izcīnīja 1. vietu +1 spēles uzvarētājs. 4
spēle - komanda, kura 1. līgā izcīnīja 2. vietu+ 2. spēles uzvarētājs.5. spēle - 1.spēles
zaudētājs +2. spēles zaudētājs. (spēle LJČ par 5.-6. vietu). 6.spēle - 3.spēles
zaudētājs +4. spēles zaudētājs (spēle LJČ par 3.-4. vietu) 7. spēle - 3. spēles
uzvarētājs+4. spēles uzvarētājs (spēle LJČ par 1.-2. vietu).
Komandas, kurs pēc pārspēlēm neiekļuva finālgrupā (2 komandas) +2 līgas komanda
(1 komanda) ar labāko koeficentu ,spēlē savā starpā apli un cīnās LJČ par 7.-9.vietu.
Pārējās komandas cīnās LJČ par 10.-12. vietu.

U-15 zēni (2004.dz.g. un jaunāki)
Nr.pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Komanda
1.LĪGA
Daugavpils BJSS
Tukuma sporta skola
Minusas Volejbola skola
Kuldīgas novada sporta skola/Skrunda
Jelgavas novada sporta centrs
Cēsu pilsētas sporta skola/Siguldas Valsts ģimnāzija
2.LĪGA
Jēkabpils sporta skola
Smiltene pilsētas BJSS
Balvu sporta skola
Liepājas rajona sporta skola

treneris
F.Naidjonoks
A.Bindemans, A.Bērziņa
A.Reliņš
Z.Milzarājs, V.Švanbergs
R.Liniņš, S.Belte
M.Krams, N.Šulte
G.Grigalis, R.Obrumans
G.Brālēna
V.Gamazins, Ē.Mičulis
G.Stiere

1. posms:
• Komandas 1. līgā izspēlē savā starpā 1 apli.
• Komandas 2. līgā izspēlē savā starpā 2. apļus (rezultātus summējot).
2.posms/pārspēles:
Pamatojoties uz 1.posma izcīnītajām vietām;
•

Komandas, kuras 1. līgā izcīnīja 4.-6. vietu +komandas, kuras 2.līgā izcīnīja 1.-2.
vietu(5. komandas), spēlē savā starpā apli un cīnās par 3. vietām 1.finālgrupā.
2. Posms/finālposms:
3. 1.spēle-komanda , kura 1. līgā izcīnīja 3 vietu + komanda, kura pārspēlēs izcīnīja 3.
vietu. 2. spēle - komanda, kura pārspēlēs izcīnīja 1. vietu + komanda, kura pārspēlēs
izcīnīja 2. vietu. 3. spēle- komanda, kura 1. līgā izcīnīja 1. vietu +2 spēles uzvarētājs.4
spēle - komanda, kura 1. līgā izcīnīja 2. vietu+ 1. spēles uzvarētājs.5. spēle - 1.spēles
zaudētājs +2. spēles zaudētājs. (spēle LJČ par 5.-6. vietu). 6.spēle - 3.spēles
zaudētājs +4. spēles zaudētājs (spēle LJČ par 3.-4. vietu) 7. spēle - 3. Spēles
uzvarētājs+4. spēles uzvarētājs (spēle LJČ par 1.-2. vietu).
• Komandas, kuras neiekļuva finālgrupā (4 komandas ) spēlē savā starpā apli un cīnās
LJČ par 7.-10.vietu.

U-14 zēni (2005.dz.g. un jaunāki)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

komanda
1.LĪGA
Cēsu pilsētas sporta skola/Siguldas VĢ.
Minusas Volejbola skola
Kuldīgas novada sporta skola
Jelgavas novada sporta centrs
Daugavpils BJSS
Jēkabpils sporta skola
2.LĪGA
1.grupa
Liepājas rajona sporta skola
Vecumnieku novada domes sporta skola
Sēlijas sporta skola
Rīgas Volejbola skola 3. komanda
Rīgas Volejbola skola 2. komanda
2.līga
Talsu novada sporta skolas/Dundaga
Mārupes sporta centrs
Zvejniekciema vidusskola
Rīgas Volejbola skola 1. komanda
Rīgas Volejbola skola 4. komanda

treneris
N.Šulte, M.Krams
A.Reliņš
Z.Milzarājs
S.Belte, I.Kulmane
A.Adamovičs, V.Priščeps
G.Grigalis, R.Obrumans

G.Stiere
R.Plēsnieks, R.Zariņš
O.Treine
M.Vensbergs
O.Aizporietis
U.Sila
D.Ozoliņa
Dz.Dulpiņa
G.Vanags
J.Janišonis

1.posms:
•

Komandas savās grupās izspēlē apli.

2. posms/pārspēles:
Pamatojoties uz 1. posma izcīnītajām vietām:
•

Komandas, kuras 1. līgā izcīnīja 5.-6. vietu (2. komandas) + komandas, kuras 2. līgas
grupās izcīnīja 1.-2. vietu (4 komandas) spēlē savā starpā apli un cīnās par 2 vietām
1.finālgrupā.
3. Posms/finālposms:
• Pirmās līgas komandas, kuras nepiedalījās pārspēlēs (4 komandas) +komandas, kuras
pēc pārspēlēm izcīnīja tiesības spēlēt finālgrupā (2 komandas) spēlē savā starpā apli
un cīnās LJČ par 1.-6. vietu.
• Komandas, kuras neiekļuva finālgrupā (4komandas)+ 2. līgas 3. vietu izcīnījušās
komandas (2. komandas ) spēlē savā starpā apli un cīnās LJČ par 7.-12. vietu.
• Pārējās komandas (4 komandas ) spēlē savā starpā apli un cīnās LJČ par 13. 16.vietu.
Izstrādāts LVF jaunatnes komisijā
2018.19.10.

