Apstiprinu:
LVF Ģenerālsekretārs A.Dakša

„LĀSE 2018”
17 KAUSA IZCĪŅA SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ
NOLIKUMS (1.daļa)
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Veicināt volejbola attīstību Latvijas novadu un pilsētu mācību iestādēs.
1.2. Noskaidrot labākās novadu un pilsētu skolas volejbolā.
1.3. Noskaidrot labākās zēnu un meiteņu komandas „Lāses 2018” kausa ieguvējas zēnu un meiteņu
komandām pamatskolu un vidusskolu grupās.
1.4. Veicināt volejbola spēles attīstību novados un pilsētās, kurās tā nav iekļautas sporta skolu
programmās.
1.5. 1.posma/atlases sacensības un 2.posma /finālsacensības organizēt, kā jaunatnes volejbola
svētkus.
1.6. Iesaistīt novadu un pilsētu sporta skolas „Lāses 2018” jaunatnes volejbola turnīra organizēšanā
un volejbola attīstības jautājumu risināšanā.
1.7. Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni volejbola spēles apguvē.
1.8. Sacensībās iesaistīt Latvijas Volejbola federācijā nelicenzētus spēlētājus.
1.9. Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un
veselīga brīvā laika pavadīšanā.
2. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA
2.1. Kausa izcīņu sacensības skolu komandām organizē Latvijas Volejbola federācija .
2.2. Par 1.posma /atlases sacensību organizēšanu novados un pilsētās atbild attiecīgā novada un
pilsētas sporta skola, sporta darba organizatori (t.i.licencēta volejbola programma, ja novadi ir
apvienoti – sporta skolām savstarpēji vienojoties,) un ir atbildīgas par :
2.2.1. sacensību nolikuma nosūtīšanu novadu un pilsētu vispārizglītojošajām skolām , profesionālās
izglītības mācību iestādēm, koledžām;
2.2.2.sacensību kalendāra sastādīšanu;
2.2.3.1.posma/atlases sacensību norisi; norises laiku iesniegšanu Latvijas Volejbola federācijā.
2.2.4.1.posma/atlases sacensību rezultātu apkopošanu ( spēļu tabulas, rezultāti, visu komandu
vārdisko pieteikumu) iesūtīšanu Latvijas Volejbola federācijā 2 dienu laikā pēc sacensībām.
2.2. Rīgas Domes Izglītības Jaunatnes un sporta departamenta galvenie skolu sporta speciālisti ir
atbildīgi par:
2.2.1. sacensību nolikuma nosūtīšanu Rīgas priekšpilsētu vispārizglītojošajam skolām,
profesionālās izglītības mācību iestādēm, koledžām, ģimnāzijām;
2.2.2. sacensību organizēšanu Rīgas priekšpilsētās;
2.2.3. Rīgas priekšpilsētu sacensību rezultātu apkopošanu (visu komandu vārdisko pieteikumu,
spēļu tabulas, rezultātu) iesūtīšanu Latvijas Volejbola federācijā 2 dienu laikā pēc
sacensībām.

Apstiprināts:

2017.11.10.

2.4.Beidzoties 1 posma/atlases sacensībām obligāti kopā ar nepieciešamo dokumentāciju (2 dienu
laikā pēc sacensībām) atsūtīt līdz 10 labas kvalitātes fotogrāfijas par posma norisi, (vēlamais izmērs
3200 x2400 px).
2.5. Par 2.posma/finālsacensību organizēšanu atbild Latvijas Volejbola federācija, Jaunatnes
projektu koordinatore Sandra Budkēviča (Rīga, Grostonas iela 6b, telefons: 26188150, e-pasts:
jaunatne@volejbols.lv).
2.6. 2.posma/finālsacensību skolas komandas (-u) delegācijas vadītājs ir skolas direktors, vai
pašvaldības vadītājs.
3. DALĪBNIEKI
3.1. Sacensībās abos posmos mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās 2017./2018.
mācību gadā. (Ja laika posmā no 1.posma/atlases sacensībām līdz 2.posma/finālsacensībām skolēns
ir mainījis vispārizglītojošo skolu, finālsacensības viņš pārstāv to skolu, kur mācās uz finālsacensību
brīdi).
3.2. Sacensību dalībnieki kausa izcīņā tiek sadalīti un startē šādās grupās:
• 1.grupa — 1998.—2001.g.dz. jauniešu (zēnu) vidusskolas komanda ar 10
dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2.posmā);
• 2.grupa — 1998.—2001.g.dz. jauniešu (meiteņu) vidusskolas komanda ar 10
dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2.posmā);
• 3.grupa — 2002.—2005.g.dz. zēnu pamatskolas (arī vidusskolu) komanda ar 10
dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2.posmā);
• 4.grupa — 2002.—2005.g.dz. meiteņu pamatskolas (arī vidusskolu) komanda ar 10
dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2.psomā);
3.3. 1. un 2.grupas sacensībās var piedalīties vidusskolu, profesionālās izglītības mācību iestāžu,
koledžu un ģimnāziju komandas.
3.4. Ja skola atlases sacensībās startē ar vairākām komandām kādā no vecuma grupām un
izcīna tiesības spēlēt finālsacensībās, tad skola nedrīkst veidot skolas izlasi no šo
komandu spēlētājiem.
3.4.1.Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi pārstāv skolu, kurās tie mācījušies iepriekš, no
kurienes viņi ir aizgājuši mācīties MSĢ.
3.4.2. Rīgas Volejbola skolas audzēkņi pārstāv vispārizglītojošās skolas, kurās viņi mācās
2017./2018.mācību gadā.
4. VIETA UN LAIKS
4.1. Kausa izcīņas sacensības notiek divos posmos:
• 1.posms / atlases sacensības novados un pilsētās notiek laika posmā no 2017. gada
1. novembra līdz 2018.gada 19. martam.
• 2.posms /finālsacensības Rīgā, 2018. gada 7.aprīlī Rīgā Olimpiskajā Skonto hallē.
5.

SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA

5.1.1.posma /atlases sacensībās, katrā vecuma grupā (skatīt 3. 2.punktu) novadā vai pilsētā noskaidro
vienu labāko komandu, (arī tur, kur ir apvienoti novadi) kura izcīna tiesības startēt
2.posmā/finālsacensībās.
5.2. Ja atlases sacensībās ir apvienoti 4 vai vairāki novadi vai pilsētas, izņemot Rīgu, katrā vecuma
grupā un attiecīgajā vecuma grupā piedalās ne mazāk, kā 4 komandas, tiks izlozēta vēl viena
vieta finālā no visām 2 vietu ieguvušajām komandām.
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5.3. Pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu, attiecīgā posma organizatori izstrādā izspēles
sistēmu, spēļu kalendāru, ar to iepazīstinot dalībkomandas, risina problēmsituācijas.
5.4. Rīgas pilsētā atlases sacensības jāorganizē katrā priekšpilsētā atsevišķi.
5.5. 1. posma/ atlases sacensības nedrīkst apvienot ar novadu, priekšpilsētu, pilsētu sporta spēļu
meistarsacīkšu utt. sacensībām. Tām ir jābūt, kā atsevišķām atlases sacensībām, pretējā
gadījumā tiek liegta dalība finālsacensībās.
5.6. Sacensības notiek pamatojoties uz starptautiskajiem volejbola noteikumiem.
5.7. Finālsacensību spēļu organizēšanas nosacījumi:
• Pamatojoties uz finālkomandu skaitu, sacensību galvenais tiesnesis sastāda spēļu sistēmu
spēļu kalendāru. Informāciju komandas saņem mandātu komisijā.
• Visus ar finālsacensībām strīdīgos jautājumus izskata sacensību tehniskā komisija (sacensību
koordinators, sacensību galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, mandātu komisijas pārstāvis).
6. PIETEIKUMI
6.1.Novadu ,pilsētu pašvaldības, vai viņu deliģētās organizācijas līdz š.g. 16.oktobrim rakstiski,
Latvijas Volejbola federācijā piesaka savu novadu, pilsētu dalību sacensībās.
(jaunatne@volejbols.lv) (parakstīts pieteikums uz pašvaldības vai deleģētās organizācijas
veidlapas )
6.2.1 posma/atlases sacensību organizatoriem, pēc nolikuma 2.daļas saņemšanas, Latvijas
Volejbola federācijai līdz š.g. 30.oktobrim, jāpaziņo sacensību norises laiks, sacensību norises
vietas.
6.3. Visi pieteikumi ir jāizpilda datorrakstā.
6.4. Pamatojoties uz to, ka ir ierobežots iespējamais finālkomandu skaits, 1.posma/ atlases
sacensībās novadi tiks apvienoti pamatojoties uz iepriekšējo rajonu principu, kā arī pamatojoties
uz iepriekšējiem rakstiskiem novadu pieteikumiem.
6.5.1.posma/atlases sacensībām skolas pieteikumus iesūta novadu vai pilsētu sporta
skolām/organizatoriem.
6.6. Novadu vai pilsētu sporta skolas/organizatori nosaka sacensību organizēšanas termiņus novadā
vai pilsētā laika posmā no 2017.gada 1.novembra līdz 2018. gada 19.martam.
6.7.Komandas vārdiskajā pieteikumā skolas direktors ar savu parakstu apliecina, ka
attiecīgais sacensību dalībnieks ir attiecīgās skolas audzēknis.
7. APBALVOŠANA
7.1. 1.posma/atlases sacensību godalgoto 1-3 vietu ieguvēju komandu spēlētāji (10 spēlētāji,
skola) saņem Latvijas Volejbola federācijas diplomus.
7.2. Par apbalvošanu finālposmā informācija sacensību nolikumā nr.2
8. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
8.1. 1.posma /atlases sacensību organizēšanas izdevumus sedz novadu un pilsētu sporta skolas,
pašvaldība, kuras organizē šo posmu.
8.2. 2.posma /finālsacensību organizēšanas izdevumus sedz Latvijas Volejbola federācija un
sponsori.
8.3. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos 1.posma/atlases sacensībās un 2.posma
finālsacensībās, sedz komandējošā organizācija (skola vai pašvaldība).
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9. DISCIPLINĀRIE NOSACĪJUMI
9.1. Ja komandu vārdiskajā pieteikumā tiek viltoti spēlētāju vārdi, dzimšanas dati, skola,
komanda tiek izslēgta no sacensībām anulējot spēļu rezultātus, kā arī skolai tiek liegta dalība
nākošajā gada atlases sacensībās.
10. DAŽĀDI
10.1. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības
noteikumus.
10.2. Komandas sporta skolotājs/pārstāvis ir atbildīgs par savas skolas komandas dalībnieku
instruēšanu par drošības noteikumiem un to ievērošanu, ģērbtuves, un citu sabiedrisko telpu,
inventāra uzturēšanu kārtībā.
10.3. 1.posma/atlases sacensību organizatoriem ir jānodrošina sacensībās medicīniskā
darbinieka klātbūtne, iespēja sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību, kā arī nepieciešamības
gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
11.NOVADI, PILSĒTAS, KURAS PIEDALĀS SACENSĪBĀS
11.1.Novadi, pilsētas, kuras piedalās sacensībās (novadu, pilsētu apvienošana sacensībām),
kā arī informācija par finālsacensībās tiks paziņotas pēc 2017.gada 16.oktobra, sacensību
nolikuma 2.daļā.

Informācija par sacensībām – www.volejbols.lv
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