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LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJAS
,, KAUSA IZCĪŅAS’’ JAUNIEŠIEM
JAUNATNES ČEMPIONĀTA
2018./2019. GADA SEZONAS
NOLIKUMS/
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Noskaidrot 2018./2019. gada sezonas Latvijas Jaunatnes čempionāta, Kausa
izcīņas jauniešiem labākās zēnu un meiteņu komandas.
1.2. Noskaidrot 2018./2019. gada sezonas labākās sporta skolas/klubus, labākos
jaunatnes trenerus.
1.3. Noskaidrot labākos Latvijas jaunatnes volejbolistus, Latvijas valsts jaunatnes
izlašu kandidātus.
1.4. Iesaistīt jaunatni volejbola spēles aktivitātēs.
1.5. Veicināt jaunatnes treneru profesionālo izaugsmi.
1.6. Popularizēt volejbolu Latvijas novados un reģionos.
1.7. Sadarbībā ar Latvijas Volejbola federācijas Tiesnešu komisiju sagatavot
jaunatnes volejbola tiesnešus un pilnveidot viņu meistarību.
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē Latvijas Volejbola federācija (turpmāk LVF) sadarbībā ar
sporta skolām/klubiem, pašvaldībām, kuras akceptējušas savu sporta
skolu/klubu dalību čempionātā.
2.2. Sacensības koordinē Latvijas Volejbola federācijas Jaunatnes projektu
koordinatore Sandra Budkēviča t.26188150,e-pasts: jaunatne@volejbols.lv,
Rīga, R.Feldmaņa ielā 11, LV-1014 sadarbībā ar Latvijas Volejbola federācijas
Jaunatnes sacensību organizatoru .
2.3. Par sacensību organizāciju novados, un pilsētās atbild attiecīgā novada,
pilsētas sporta skola/ klubs, kurš organizē attiecīgo sacensību posmu. Sporta
skola/klubs ir atbildīga par informācijas sniegšanu masu mēdijos.
2.4. Ne vēlāk, kā 10 dienas pirms sacensību sākuma atbildīgā novada, pilsētas
sporta skola/ klubs nosūta sacensību spēļu kalendāru (veidlapa nr.4)
apstiprināšanai (izņemot finālsacensību spēļu kalendārus, kurus sastāda LVF)
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LVF Jaunatnes sacensību organizatoram. Jaunatnes sacensību organizators, LVF
apstiprināto kalendāru tālāk nosūta attiecīgā sacensību posma dalībkomandām.
2.5. Ne vēlāk kā 1 dienas laikā pēc attiecīgā sacensību posma beigām attiecīgā
novada, pilsētas sporta skola/klubs iesniedz atskaiti Latvijas Volejbola
federācijā Jaunatnes sacensību koordinatoram (veidlapa nr.5;6). LVF Jaunatnes
sacensību organizators sacensību rezultātus nosūta attiecīgā sacensību posma
dalībkomandām. Sacensību posma spēļu protokoliem jāatrodas pie attiecīgā
spēļu posma organizatoriem (sporta skolām/klubiem) līdz sezonas beigām.
Nepieciešamības gadījumā, pēc LVF pieprasījuma, spēļu protokoli jāiesniedz
Jaunatnes sacensību organizatoram.
2.6. Attiecīgo sacensību posmu organizatori (sporta skola/klubs) ir atbildīgi par
autoratlīdzības nomaksu, autoru muzikālo darbu publisku atskaņošanu
sacensībās pamatojoties uz LR likumdošanu. (AKKA/LAA, LAIPA).
3. Vieta un laiks
3.1. ,,Kausa izcīņa ‘’ jauniešiem notiek laika posmā no 2018. gada 28.
septembra līdz 2018. gada 1. decembrim.
3.2. Latvijas Jaunatnes čempionāts notiek laika posmā no 2018. gada 1.
decembra līdz 2019. gada 19. maijam.
3.3. U-13; U-12 vecuma grupām kopā 3 atsevišķas sabraukuma spēles
(rudenī, ziemā, pavasarī).
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu,
juridisko personu dibināto sporta skolu/klubu, vispārējās izglītības iestāžu
komandas. Dalību sacensībās, var pieteikt tikai LVF biedri.
4.2. Sacensībās atļauts piedalīties tikai LVF licencētai komandai, spēlētājiem,
treneriem.
4.3. Sacensības notiek 7 vecuma grupās zēniem un meitenēm.
▪ U-19 – 2000./01.dz.g. un jaunāki
▪ U-17 – 2002.dz.g. un jaunāki
▪ U-16 – 2003. dz.g. un jaunāki
▪ U-15 – 2004.dz.g. un jaunāki
▪ U-14 – 2005.dz.g. un jaunāki
▪ U-13 – 2006. dz.g. un jaunāki
▪ U-12 - 2007.dz.g. un jaunāki
4.4. Spēlētāji drīkst spēlēt savā un vēl vienā vecākās grupas komandā, ja nav sava
vecuma gada komanda, tad var spēlēt 2 vecākās grupas komandās.
4.5. Komanda var tikt pieteikta spēlēt savā vecuma grupā, un vēl vienā vecākā
vecuma grupā.
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4.6. Sporta skolas/klubi kādā no vecuma grupām var veidot arī apvienoto
komandu.
4.7. U19;U-17;U-16;U-15 vecuma grupu komandām, kuras 2017./2018.gada sezonā
ir izcīnījušas LJČ 1-2 vietu, tiek rezervēta vieta, augstākās vecuma grupas 2.
līgā.(individuāli piesaka sporta skola/klubs), tādā gadījumā komanda drīkst
spēlēt 2 vecuma grupās savā un vecākā, komandu spēlētāji individuāli nedrīkst
spēlēt vēl kādā vecākā vecuma grupas komandā.
5. Pieteikumi
5.1. Iepriekšējie komandu pieteikumi Jaunatnes čempionātam un ,,Kausa izcīņai’’
jauniešiem U-19; U-16; U-15; U-14 vecuma grupās (veidlapa Nr.1) jāiesūta vai
jāiesniedz Latvijas volejbola federācijā līdz 2018. gada 15. augustam, U-17
vecuma grupās – līdz 2018.gada 15.septembrim, U-12 un U-13 vecuma
grupām ne vēlāk, kā 20 dienas pirms paredzētā attiecīgā sabraukuma
spēlēm, kopā ar komandas vārdisko sastāvu, kā arī elektroniski
kolektīvajai licencei.
5.2. Komandu vārdiskie pieteikumi Jaunatnes čempionātam un ,,Kausa izcīņai’’
jauniešiem jāiesniedz Latvijas Volejbola federācijā līdz 2018. gada 20.
septembrim, izņemot U-12; U-13 vecuma grupām, skatīt nolikuma punktu
5.1.(veidlapa nr.2.).Ja komanda piedalās tikai Jaunatnes čempionātā tad
vārdiskie pieteikumi ir jāatsūta LVF līdz 1. novembrim.
5.3. Komandu vārdisko pieteikumu oriģinālie eksemplāri ar parakstiem
iesniegšanai LVF jāaizpilda datora rakstā. Komandu vārdiskie sastāvi
kolektīvajai licencei (veidlapa Nr.3) ir jāaizpilda elektroniski un jānosūta uz epastu jaunatne@volejbols.lv līdz š.g.20. septembrim, izņemot U-12 un U-13
vecuma grupas. (skatīt punktu nr.5.1).
5.4. Komandas var iesniegt papildpieteikumus visu sezonu ne vēlāk, kā 10 dienas
pirms attiecīgā spēļu posma sākuma.
5.5. Kopējais pieteikto spēlētāju skaits komandā – 16 spēlētāji (tai skaitā jaunākie
spēlētāji), bet uz sacensībām drīkst ierasties ne vairāk, kā 12 spēlētāji.
5.6. Komandā var būt libero spēlētāji un tos var noteikt pirms katras spēles.
5.7. LIBERO spēlētāji nevar būt U-13; U-12 vecuma grupās.
5.8. LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli :
• 12 spēlētāji: 10+2 libero;11+1libero
• 11 spēlētāji: 9+2 libero;10+1 libero
• 10 spēlētāji:8+2 libero;9+1 libero
• 9 spēlētāji: 7+2 libero;8+1 libero
• 8 spēlētāji: 7+1 libero
• 7;6 spēlētāji - 0 libero
5.9. Komandu vārdiskajos pieteikumos jābūt ārsta parakstam, kas apliecina, ka
spēlētāja veselības stāvoklis ir pārbaudīts, vai sporta skolas direktora

NOL.

Apstiprināts: 2018.16.07.

3/6

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA

parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs ir izgājis medicīnisko pārbaudi (norādot
atkārtotas pārbaudes datumu) un viņam ir atļauts piedalīties Latvijas Jaunatnes
čempionātā, ,,Kausa izcīņas’’ jauniešiem sacensībās paaugstinātas slodzes
apstākļos.
5.10. Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi var tikt pieteikti un var spēlēt sporta
skolu/klubu komandās, tikai savstarpēji rakstiski vienojoties (divu vai trīs pušu
vienošanās) ar Murjāņu Sporta ģimnāziju, un sporta skolu, no kuras spēlētājs ir
pārgājis uz Murjāņu Sporta ģimnāziju. kā arī rakstiski informējot LVF par šo
vienošanos.
5.11. Pieteiktie komandu spēlētāji Latvijas Jaunatnes čempionāta laikā vai ,,Kausa
izcīņas’’ jauniešiem sacensību laikā nedrīkst mainīt komandas, un drīkst spēlēt
tikai vienas sporta skolas /kluba, ne vairāk, kā 2 vecuma grupu komandās.
Izņemot gadījumu, ja tiek izveidota apvienota komanda no 2 sporta
skolām/klubiem, spēlētājs var spēlēt vēl vienā vecuma grupā attiecīgās sporta
skolas/kluba komandā.
5.12. Pēc sporta skolu /klubu savstarpējās rakstiskās vienošanās spēlētājs var tikt
pieteikts un tiek atļauts spēlēt citas sporta skolas/ kluba komandā, rakstiski
informējot LVF par šo sporta skolu/ klubu savstarpējo vienošanos.
5.13. Komandas vārdiskajā pieteikumā spēlētājs, ar savu parakstu apliecina, ka ir
informēts par iekļaušanu komandas sastāvā.
5.14. Komandas vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut tikai tos dalībniekus,
trenerus, kuri paši, vai ja gadījumā dalībnieks ir nepilngadīgs vecāki vai
aizbildnis savā sporta skolā/klubā ar parakstu ir apliecinājuši, ka piekrīt
personas datu apstrādei, kura ir veikta saskaņā ar LVF sacensību nolikumu, kā
arī piekrīt, ka var tikt vākti personas dati foto un video formātā.
5.15. Datu apstrādes mērķis: komandas dalībnieku dalības nodrošināšana
volejbola sacensībās, sacensību mārketinga nodrošināšana.
5.16. Datu apstrādes pārzinis: Biedrība ,,Latvijas Volejbola federācija’’ reģ.n.r
40008023465, R.Feldmaņa iela 11, Rīga LV-1014.
6. Licence
6.1.Latvijas Jaunatnes čempionātā, ,,Kausa izcīņā ‘’ jauniešiem drīkst piedalīties
tikai LVF licencēta komanda, spēlētāji un treneri.
6.2.Jaunas spēlētāju vai treneru licences nr. saņemšanai, nepieciešams uzrādīt LVF
personu apliecinošu dokumentu (pases, ID kartes, dzimšanas apliecības) kopiju.
6.3.Ja spēlētāju un treneru licencēšana nav veikta ,,Kausa izcīņas” jauniešiem
sacensībās, to veikt līdz 2018.gada 1.novembrim.
6.4. Spēlētājiem netiek izsniegta individuālā licence. Komanda sacensībās var
piedalīties uzrādot LVF apstiprināto kolektīvo licenci, kā arī personu
apliecinošo dokumentu (pase, ID karte, sporta skolas/kluba apliecība utt.)
oriģinālu, vai kopiju. Galvenais nosacījums, lai uz dokumenta būtu spēlētāja
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fotogrāfija, dzimšanas dati. Personu apliecinošais dokuments vai kopija ir
jāuzrāda arī komandas trenerim, vai pilnvarotai personai.
6.5. LVF kolektīvā licence, tiek izsniegta tikai pēc finansiālo noteikumu
izpildīšanas.
7. Finansiālie noteikumi
7.4. Sporta skolai/ klubam, kas piedalās ,,Kausa izcīņas’’ jauniešiem sacensībās,
biedru nauda jāsamaksā līdz 2018.gada 28.septembrim, bet ja pieteikta
dalība tikai Jaunatnes čempionātā- 2018.gada 1. decembrim jāsamaksā
ikgadējā Latvijas Volejbola federācijas biedru nauda 100.00 Eur (viens simts
Euro 00 euro centi).
7.5. Dalības maksa par katru pieteikto komandu LVF Jaunatnes čempionātā
35.00 Euro (trīsdesmit pieci Euro 00 centi), kas pamatojoties uz LVF Jaunatnes
čempionāta izdevumu tāmi, tiks izlietota daļējai Latvijas Jaunatnes čempionāta
finālsacensību tiesnešu darba apmaksai, finālsacensību organizēšanas
izdevumiem sporta skolām/klubiem.
7.6. Maksa par spēlētāju, treneru licencēšanu, tās pagarināšanu (par katru
pieteikto spēlētāju, treneri).
▪ U-19; U-17; U-16; U-15 vecuma grupās – 3.50 Eur (bez PVN)
▪ U-14; U-13; U-12 vecuma grupā – 2.50 Eur (bez PVN)
▪ Treneru licence – 5.00 Eur (bez PVN)
7.7. Ja spēlētājs spēlē 2 vecuma grupu komandās, licences maksa tiek noteikta
pamatojoties uz vecāko grupu.
7.8. Nauda jāieskaita LVF kontā, tikai pēc LVF izrakstītā rēķina.
7.9. Latvijas Volejbola federācija sedz izdevumus, kuri paredzēti Latvijas
Volejbola federācijas valdes apstiprinātā sacensību izdevumu tāmē.
7.10. Izdevumus, kuri saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi,
naktsmītnes, utt.) sedz komandējošā organizācija.
7.11. Par sacensību atsevišķo posmu organizāciju ir atbildīga attiecīgā sporta
skola/klubs, kas sedz sporta zāles īri, tiesnešu, mediķa darba apmaksu, un citus
ar sacensību organizāciju saistītos izdevumus.
8. Disciplinārie noteikumi
8.1. Sporta skola/klubs, kas nav iesniedzis komandas iepriekšējo pieteikumu U19; U-16; U-15; U-14 vecuma grupās līdz 2018. gada 15. augustam, U-17
vecuma grupā līdz 15. septembrim, U-13 vecuma grupā, U-12 vecuma
grupā ne vēlāk kā 20 dienas pirms attiecīgā sabraukuma posma
sākuma, netiek pielaists attiecīgajām sacensībām.
8.2. Sporta skola/klubs, kurš iesniedzis komandas vārdisko pieteikumu pēc
iepriekš norādītā termiņa (punkts. Nr. 5.1;5.2) komandai tiek liegta dalība
attiecīgajās sacensības.
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8.3. Sporta skolai/klubam par komandas atsaukšanu no dalības Latvijas
Jaunatnes čempionātā, ,,Kausa izcīņā’’ jauniešiem, pēc noteiktā termiņa (punkts
nr .5.1 punktu) jāmaksā Latvijas Volejbola federācijai soda nauda 100.00 Euro
(viens simts Euro 00 euro centi).
8.4. Finansiālās saistības ar Latvijas Volejbola federāciju sporta skolai/ klubam
jāveic līdz attiecīgo sacensību sākumam. pretējā gadījumā tiek liegta dalība
Jaunatnes čempionātā, ,,Kausa izcīņā’’ jauniešiem.
8.5. Sporta skolas/ kluba komandai, kura nav izpildījusi vienu no prasībāmiesniegusi komandas pieteikumu, komandas vārdisko sastāvu, nokārtojusi
finansiālās saistības ar Latvijas Volejbola federāciju līdz noteiktajiem termiņiem
tiek liegta dalība attiecīgajās sacensībās.
8.6. Ja spēlē piedalās Latvijas Volejbola federācijas nelicencēts spēlētājs vai
treneris (pilnvarotā persona), komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3 vai 0:2.,
0:4 kā paredzēts izspēles sistēmā, un 0:25 punkti katrā setā, U-13 vecuma gupā
0:25, U-12 vecuma grupā 0:21 punkti katrā setā, kurā pārkāpti licencēšanas
noteikumi.
8.7. Ja sporta skolas /kluba vārdiskajā pieteikumā tiek viltoti spēlētāju
dzimšanas gadi, uzvārdi, komanda tiek izslēgta no attiecīgajām sacensībām,
anulējot visus izcīnītos punktus.
8.8. Latvijas Jaunatnes čempionātā aizliegts piedalīties komandām bez trenera
vai sporta skolas / kluba rakstiski pilnvarotas personas, pretējā gadījumā
komandai tiek liegta dalība attiecīgajā spēlē vai posmā , un piešķirts zaudējums
attiecīgā posma sacensībās.
8.9. Ja komanda, nav ieradusies uz posma sacensībām, tiek piešķirts 0 punktu,
un soda sankcija 50.00 Euro (piecdesmit Euro 00 euro centi ),kuri jāiemaksā
LVF pēc izrakstītā rēķina, pretējā gadījumā komandai tiek liegta turpmāka
līdzdalība attiecīgajās sacensībās, nokārtojot šīs prasības komanda turpina
līdzdalību attiecīgajās sacensībās. (Sporta skolas/kluba vadība iesniedz LVF
rakstisku paskaidrojumu) Atkārtotas neierašanās gadījumā uz sacensību
posmu, komanda tiek izslēgta no ,,Kausa izcīņas’’ jauniešiem vai Latvijas
Jaunatnes čempionāta Latvijas Volejbola federācija informē attiecīgās sporta
skolas/kluba vadību.
8.10. Spēles tiesnešiem jātiesā LVF tiesnešu kreklos, pretējā gadījumā attiecīgā
posma organizatoriem tiek piešķirta soda nauda 30.00 Euro (trīsdesmit Euro,
00 euro centi).
8.11. Ja komanda uz spēlēm ierodas bez LVF apstiprinātās kolektīvās licences, bez
spēlētāju, treneru personu apliecinošajiem dokumentiem vai to kopijām,
komanda netiek pielaista pie attiecīgā posma spēles/spēlēm, un komandai tiek
piešķirts zaudējums attiecīgā posma spēlē/spēlēs. Ja personu apliecinošs
dokuments vai tā kopija nav kādam komandas spēlētājiem, tad viņam tiek liegta
dalība attiecīgajā spēlē.
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8.12. Ja valstī vai noteiktā teritorijā tiek pasludināta karantīna, tad Latvijas
Volejbola federācijai ir tiesības pārcelt attiecīgo spēļu posmu uz citu laiku vai
norises vietu.
8.13. Sacensības ir jāizspēlē atbilstoši Latvijas Volejbola federācijas
apstiprinātajam attiecīgā posma spēļu kalendāram.
8.14. Ja sporta skola/klubs, /posma organizators, kurš ir atbildīgs par attiecīgā
posma sacensību organizēšanu viltos sacensību protokolus, tabulas, patvarīgi
bez saskaņošanas ar LVF, izmainīs Latvijas Volejbola federācijas apstiprinātos
spēļu kalendārus, kā arī ja nepārbaudot spēlētāju, treneru atbilstību personu
apliecinošajiem dokumentiem tiks pielaisti spēlētāji, treneri pie attiecīgā posma
spēlēm, tad posma organizatora, attiecīgai sporta skolas/ kluba komandai tiks
piešķirti zaudējumi visās šī posma spēlēs, sporta skolai/klubam, kurš organizē
attiecīgo posmu, tiek piemērota soda sankcija 50.00 Euro (piecdesmit Euro 00
euro centi ), un Latvijas Volejbola federācijas tehniskā komisija lems par šīs
sporta skolas/kluba komandas turpmāko dalību attiecīgajās sacensībās.
8.15. Ja pamatojoties uz LVF apstiprināto kalendāru, sacensības tiks izspēlētas
treneriem uz vietas vienojoties vienā dienā, spēļu kalendārā otrās dienas spēļu
rezultāti tiks anulēti.(tiks pielīdzināts, kā neierašanās uz spēli).
8.16. Ja komanda neizspēlē visas spēles, kuras paredzētas attiecīgajā sabraukumā,
anulēti tiek to spēļu rezultāti, kuri jau tika izspēlēti attiecīgajā sabraukumā.
8.17. Ja spēlētājs būs spēlējis vairāk, kā 2 vecuma grupās, tad visi spēļu rezultāti
tiks anulēti, (piešķirts 0 punktu) visās šīs komandas vecuma grupu spēlēs,
kurās attiecīgais spēlētājs būs spēlējis.
8.18. Sporta skolu/klubu treneriem, spēlētājiem, tiesnešiem sacensību vietā nav
atļauts ierasties alkohola reibumā, narkotisko, psihotropo vielu iedarbībā, kā
arī aizliegts sacensību vietā pirms spēlēm un spēļu laikā lietot alkoholiskos
dzērienus, narkotiskās, psihotropās vielas.
8.19. Visus strīdīgos jautājumus posma sacensībās risina attiecīgā sacensību
posma galvenais organizators, pamatojoties uz sacensību nolikumu, jautājumus
kuri nav atrunāti sacensību nolikumā izskata LVF tehniskā komisija.
9. Sacensību noteikumi
9.1. Sporta zālēs, kurās notiks sacensības obligāti jābūt rezultātu tablo, rezultātu
tabulai, spēļu kalendāram, vēlams mūzikas aparatūrai, mikrofonam.
Finālsacensībās šo noteikumu ievērošana ir obligāta. Šo prasību ievērošana tiks
ņemta vērā izvēloties posmu norises vietas.
9.2. Finālsacensību organizēšana primāri tiks piedāvāta sporta skolai/klubam,
kuru komanda pēc 1.posma būs ierindojusies attiecīgi augstākā vietā, (izcīnīto
vietu kārtībā) izņemot U-13, U-12 vecuma grupas.
9.3. Spēles notiek pēc FIVB apstiprinātajiem starptautiskajiem volejbola
noteikumiem. (izņemot U-14;U-13; U-12 vecuma grupu) Tehniskie pārtraukumi
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netiek izmantoti. Spēles tiek rakstītas uz oficiālās FIVB starptautiskās spēles
protokola, izņemto U-13; U-12 vecuma grupu. (protokola pielikums nr.7)
9.4. Sacensību tiesnešiem obligāti jābūt LVF tiesnešu kreklos.
9.5. Komandas spēlētājiem jābūt vienādās sporta formās, (vienādi krekli, vienādā
krāsā šorti) (arī U-12 un U-13 vecuma grupās abu četrinieku spēlētajiem)
komandas spēlētājs, kuram nav vienāda spēļu forma, nedrīkst piedalīties
attiecīgā posma spēlē.
9.6. Spēļu posmu galvenais organizators vai spēles sekretārs, pirms katras
komandas pirmās spēles, pārbauda LVF apstiprināto komandas kolektīvo
licenci, kā arī spēlētāju un treneru atbilstību personu apliecinošajiem
dokumentiem vai to kopijām.
9.7. U-19; U-17; U-16; U-15 vecuma grupās spēles notiek līdz 3 setu uzvarai un
25 punktiem katrā setā (2 punktu starpība), izšķirošais sets līdz 15 punktiem (2
punktu starpība).
9.8. U-14, vecuma grupā spēles notiek līdz 2 setu uzvarai un 25 punktiem katrā
setā.(2 punktu starpība), izšķirošais sets līdz 15 punktiem (2 punktu starpība).
9.9.
U-12. vecuma grupā spēļu noteikumi:
▪ Komandā uz spēli jābūt ne mazāk, kā 8 spēlētājiem, bet ne vairāk, kā 12
spēlētājiem.
▪ Spēlē 2 četrinieki (laukumā nedrīkst būt mazāk, kā 4 spēlētāji). Ja mazāk par
2 četriniekiem komandai tiek piešķirts zaudējums.
▪ Katram četriniekam var būt rezerves spēlētāji.
▪ Spēlētāju traumas gadījumā, (trauma iegūta attiecīgā posma sacensībās) ja
attiecīgajam četriniekam nav rezerves spēlētāja, var spēlēt otra četrinieka
spēlētājs vai rezerves spēlētājs, bet traumu guvušais spēlētājs šajā spēlē
vairs nepiedalās.
▪ Četriniekus un rezervistus var mainīt uz katru spēli.
▪ Katrs četrinieks izspēlē ar katru četrinieku (kopā 4 seti).
▪ Trešajā setā tiek lozēts kurš komandas četrinieks spēlē pirmais.
▪ Spēlētājs servē ne vairāk, kā 4 serves pēc kārtas, tad serves tiesības tiek
atdotas nākošam tās pašas komandas spēlētājam.
▪ Spēlē līdz 21 punktam (nav 2 punktu starpība).
▪ Spēlētāji nemainās vietām/zonās. (spēlētāji mainās pa apli vietām/zonās
tikai iegūstot serves tiesības).
▪ Bumbu spēlē var ievadīt (servēt) ar apakšējo servi, un augšējo servi.
▪ Spēlētājs, kurš izservējis nedrīkst spēlēt pie tīkla (izņemot spēlējot
aizsardzībā.)
▪ Spēlētāji nedrīkst izdarīt uzbrukuma sitienu, pāri tīklam drīkst spēlēt tikai ar
augšējo (tiek izpildīta ar abām rokām) vai apakšējo piespēli, (bumba
pārspēlēta pāri tīklam ar vienu roku spēlējot aizsardzībā - neskaitās kļūda).
▪ Spēlētāji nedrīkst bloķēt pretinieka piespēli virs tīkla.
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▪ Laukuma izmēri – 6 x12 m.
9.9. U-13 vecuma grupā spēļu noteikumi:
▪ Komandā uz spēli ir jābūt ne mazāk, kā 8 spēlētājiem, bet ne vairāk, kā 12
spēlētājiem.
▪ Spēlē 2 četrinieki (laukumā nedrīkst būt mazāk, kā 4 spēlētāji).
▪ Katram četriniekam var būt rezerves spēlētāji.
▪ Spēlētāja traumas gadījumā, (trauma iegūta attiecīgā posma sacensībās) ja
attiecīgajam četriniekam nav rezerves spēlētāja, var spēlēt otra četrinieka
spēlētājs vai rezerves spēlētājs, bet traumu guvušais spēlētājs šajā spēlē
vairs nepiedalās.
▪ Četriniekus un rezervistus var mainīt uz katru spēli.
▪ Katrs četrinieks izspēlē ar katru četrinieku (kopā 4 seti).
▪ Trešajā setā tiek lozēts kurš komandas četrinieks spēlē pirmais.
▪ Spēlē līdz 25 punktam (nav 2 punktu starpība).
▪ Spēlētāji drīkst mainīties zonām, bet servētājs nedrīkst spēlēt pie tīkla.
(izņemot spēlējot aizsardzībā)
▪ Spēlētāji var izdarīt uzbrukuma sitienu, bloķēt.
▪ Spēlētājs, kurš izdarījis servi, nevar spēlēt pie tīkla (izdarīt uzbrukuma
sitienu, bloķēt).
▪ Nav ierobežojumu serves izpildē.
▪ Laukuma izmēri – 6x12 m .
9.10.Ja posma spēlēs piedalās vienas sporta skolas 2 komandas, tad attiecīgā
posma spēļu kalendārs tiek sastādīts tā, ka šīm komandām pirmā ir savstarpējā
spēle.
9.11..U-19; U-17; U-16; U-15; U-14 vecuma grupu spēlēs komandas iegūst:
▪ Par uzvaru – 2 punktus;
▪ Par zaudējumu – 1 punktu;
▪ Par neierašanos uz spēli – 0 punktu
▪ Vienādu punktu gadījumā skatīt nolikuma punktu nr.9.13
9.12. U-13 ; U-12 vecuma grupu spēlēs komandas iegūst:
▪ par katru uzvarētu setu iegūst 2 punktus,
▪ par zaudētu setu – 1 punktu,
▪ par neierašanos uz spēli – 0 punktu.
▪ vienādu punktu gadījumā skatīt nolikuma punktu nr.9.13.
9.13.Augstāku vietu iegūst komanda, kurai visvairāk punktu (9.11; 9:12).Vienādu
punktu gadījumā vietu kārtība tiek noteikta sekojoši:
▪ pēc savstarpējās spēles, (ja ir 2 komandas),
▪ ja trīs vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tas pēc savstarpējo
setu attiecības,
▪ pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības,
▪ pēc visu attiecīgā posma spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības,
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▪ Pēc visu attiecīgā posma spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu attiecības.
9.14. U-19; U-17; U-16; U-15 vecuma grupā vienā dienā drīkst spēlēt ne vairāk, kā
2 spēles, U-14 vecuma grupā ne vairāk, kā 3 spēles dienā, U-13; U-12 vecuma
grupā ne vairāk, kā 4 spēles dienā.
9.15.Tīkla augstumi:
Vecuma grupa
U-19
U-17
U-16
U-15
U-14
U-13
U-12

Meitenes
2.24
2.24
2.20
2.15
2.10
2.05
2.05

Zēni
2.43
2.43
2.35
2.30
2.25
2.15
2.15

9.16.Oficiālā spēļu bumba sacensībās ir Molten V5XSL, vai V5M4500
9.17. Finālsacensību spēļu kalendāru sastāda LVF Jaunatnes sacensību
organizators.
10. Protesti
10.1. Sporta skolas/kluba treneris vai komandas kapteinis par protesta
iesniegšanu pēc spēles ziņo spēles 1. tiesnesim.
10.2. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 minūšu laikā pēc spēles
saskaņā ar starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem.
10.3. Protestu LVF raksta sporta skola/kluba vadība, kura apstiprinājusi
komandas piedalīšanos LJČ. Protestu rakstā jābūt izsmeļošai motivācijai.
10.4. Sporta skolai/klubam iesniedzot protestu jāiemaksā Latvijas Volejbola
federācijas kontā 50.00 Euro (piecdesmit Euro 00 euro centi). Maksājumu
apstiprinošo dokumentu, kopā ar protestu jāiesniedz Latvijas Volejbola federācijai
2 darba dienu laikā pēc attiecīgā posma sabraukuma spēlēm.
10.5. Ja protesta iesniegšana tiek uzskatīta par pamatotu, iemaksātā nauda tiek
atmaksāta protesta iesniedzējam.
10.6. Latvijas Volejbola federācijas tehniskā komisija izskata iesniegto protestu 48
stundu laikā pēc protesta saņemšanas.
10.7. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 24 stundu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas.
11.Tiesneši
11.1.Sporta skolām, klubiem līdz 2018. gada 28. septembrim jāiesūta LVF
apstiprināšanai tiesnešu saraksts, kuri tiesās Latvijas Jaunatnes čempionātu,
,,Kausa izcīņas ‘’jauniešiem sacensības.
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11.2.U-19; U-17; U-16 vecuma grupās spēli tiesā Latvijas Volejbola federācijas
apstiprināti 2 spēles tiesneši un 1 sekretārs uz spēli.
11.3.U-15 vecuma grupā spēli tiesā 1 tiesnesis (finālsacensībās 2 tiesneši) U-14; U13; U-12 vecuma grupā spēli tiesā Latvijas Volejbola federācijas apstiprināts 1
spēles tiesnesis un 1 sekretārs uz spēli.
11.4.Spēles nedrīkst tiesāt tiesneši, kuri ir jaunāki par attiecīgās vecuma grupas
spēlētājiem, kā arī attiecīgā sabraukuma posma komandu treneri.
11.5.Sacensību posma organizētāja sporta skola/klubs ir atbildīgs par tiesnešu
sekretāru nozīmēšanu saskaņā ar Latvijas Volejbola federācijas apstiprināto
sarakstu.
11.6.Sacensību posma organizētāja sporta skola/ klubs nozīmē sacensību posma
galveno organizatoru, kura pienākumi ir:
▪ sastādīt sacensību posma spēļu kalendāru (veidlapa nr.4) un nosūtīt
apstiprināšanai Latvijas Volejbola federācijai; izņemot finālsacensību posmu
spēļu kalendāru, kuru sastāda LVF.
▪ atbild par to, lai sacensību posma spēles notiktu saskaņā ar sacensību
nolikumu, LVF apstiprināto spēļu kalendāru;
▪ Atbild par to, ka pirms katras komandas pirmās spēles tiek pārbaudīta
komandas kolektīvā licence, spēlētāju, treneru atbilstība personu
apliecinošajiem dokumentiem.
▪ nosūta sacensību posma spēļu rezultātus posma kopvērtējuma rezultāta
tabulas (veidlapas nr.5;6) LVF, kura tālāk nosūta informāciju ieinteresētajām
pusēm, saskaņā ar sacensību nolikumā noteiktajām prasībām;
▪ sacensību posmu protokoliem jāatrodas pie attiecīgā posma organizatoriem
līdz Latvijas Jaunatnes čempionāta, vai Kausa izcīņas jauniešiem sacensību
sezonas beigām. Nepieciešamības gadījumā, pēc LVF pieprasījuma spēļu
protokoli jāiesniedz Jaunatnes sacensību organizatoram.
12.Apbalvošana
12.1. ,,Kausa izcīņas’’ jauniešiem komandai, kura U-17; U-16;U-15; U-14 vecuma
grupās izcīnījusi 1. vietu, tiek pasniegts ceļojošais kauss, U-19 vecuma grupā
- kauss, godalgoto vietu komandām - diploms, 12 spēlētājiem diplomi,
medaļa, treneris saņem, medaļu.
12.2. Finālsacensību (1.finālgrupā) visas komandas saņem diplomu.
12.3. Latvijas Jaunatnes čempionāta godalgoto vietu komandas pirmajā finālgrupā
vai, ja pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu tiek dalītas divīzijās, tiek
apbalvotas ar kausiem, diplomu, 12 spēlētāji, treneris ar medaļām.
12.4. Latvijas Jaunatnes čempionātā katrā pirmās finālgrupas komandā ,attiecīgā
vecuma grupā zēniem un meitenēm tiek noteikts 1 labākais spēlētājs/a, kuri
tiek apbalvoti/as ar balvām.
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12.5. Latvijas Jaunatnes čempionāta pirmās finālgrupas godalgoto vietu komandu
treneriem tiek pasniegtas balvas.
12.6. Tiks izveidota nomināciju apbalvošana, sporta skolai/klubam, posmu
organizatoriem, par vislabāk organizētajām jaunatnes sacensībām
2018./2019.sezonā (Kausa izcīņa + Jaunatnes čempionāts). Attiecīgā
sacensību posma komandu treneriem, jāaizpilda anketa ar vērtējumu
attiecīgā posma norisei. (tiks nosūtīta sporta skolām/klubiem).
13. Dažādi
13.1. Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot tās sporta bāzes iekšējās kārtības
noteikumus, kurā viņš atrodas.
13.2. Katras komandas treneris ir atbildīgs par savas komandas ģērbtuvju un citu
sabiedrisko telpu, inventāra uzturēšanu kārtībā.
13.3. Sporta bāzēs, kur notiek sacensības un naktsmītņu telpās mājinieku
komandai ir jānodrošina zāles un palīgtelpu sanitāri – higiēnisko normu
ievērošana.
13.4. Sporta bāzēs, kur notiek sacensības, mājinieku komandai ir jānodrošina
medicīniskā darbinieka klātbūtne un iespēja sniegt pirmo medicīnisko
palīdzību, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko
palīdzību.
13.5. Atkāpes no sacensību norises laikiem, var tikt veiktas Latvijas Nacionālo
izlašu interesēs.
13.6. Sacensību norises laiki ir primāri un netiek pakārtoti sporta skolu/klubu
dalībai turnīros. Sastādot sacensību norises laikus iespēju robežās tiks ņemti
vērā tikai līdz š.g. 15.augustam LVF atsūtītā sporta skolu/klubu informācija.
13.7. Sacensību norises laiki tiek pakārtoti pamatgada vecuma grupai.
13.8. Ja vienam trenerim ir meiteņu un zēnu komandas, sacensību norises laiki
tiks pakārtoti tikai iespēju robežās.
13.9. Sacensības var tikt organizētas piektdienās, kā arī 2 vecuma grupām (2
meiteņu vecuma grupām, 2 zēnu vecuma grupām vienlaicīgi).
14. Izspēles sistēma
14.1. U-19; U-17; U-16; U-15; U-14 vecuma grupas komandas ,, Kausa izcīņā’’
jauniešiem notiek 2 posmos, 1.posms atlases sacensībās,2.posms/
finālsacensības.
14.2. Ja,, Kausa izcīņā’’ jauniešiem komanda nav piedalījusies /ieradusies uz 1.
Posma sacensībām, tad nevar piedalīties arī 2.posma/finālsacensībās.
14.3. ,,Kausa izcīņā’’ jauniešiem, sacensību sistēma, grupu sadalījums, izloze
apakšgrupās pamatojoties uz pieteikto komandu U-16; U-15; U-14 vecuma
grupās tiks noteikta 28.augustā pl.11.00, U-17 vecuma grupā 18.septembrī
pl.11.00Latvijas Volejbola federācijā, komandu pārstāvju sanāksmē.
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14.4. U-16; U-15; U-14 vecuma grupās, Latvijas jaunatnes čempionātā komandas
līgās/grupās tiks sadalītas Jaunatnes komisijā, pēc 15.augusta, U-17
vecuma grupā pēc 15. septembra pēc pamatojoties uz izcīnītajām vietām
2017/.2018.g. Latvijas Jaunatnes čempionātā. Sacensības notiek 3 posmos,(1
posms /pārspēles/ finālposms) sabraukumos.
14.2.U-13; U-12 vecuma grupā komandām sacensības sezonā tiks organizētas,
kā 3 atsevišķi sabraukumi visām komandām. (pamatojoties un pieteikto
komandu skaitu).
14.3. U-19 vecuma grupā komandas līgās tiek sadalītas pamatojoties uz LVF
2018. gada „Kausa izcīņas” jauniešiem izcīnītajām vietām.
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