APSTIPRINĀTS

LVF Valdes sēdē 2017.gada 11.oktobrī
Nr.1-16/8-2017

LATVIJAS KAUSS 2017 vīriešiem
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1.

Mērķis – sekmēt volejbola attīstību un popularitāti valstī.

1.2.

Uzdevums – noskaidrot 2017. gada Latvijas kausa ieguvēju, kas izcīna tiesības dalībai Eiropas Volejbola
konfederācijas (CEV) organizētajās Eiropas kausu izcīņas sacensībās, ar nosacījumu, ja Latvijas Volejbola
federācijai saskaņā ar CEV Eiropas Kausu Reglamentu dalībai minētajās sacensībās tiek piešķirtas

attiecīgas kvotas.
2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1.

Par sacensību organizēšanu atbilstoši šī Reglamenta prasībām ir atbildīga Latvijas Volejbola federācija organizācija, kura ir atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā un kurai valsts ir deleģējusi tiesības vadīt un
koordinēt darbu volejbola jomā Latvijā.

2.2.

Sacensības vada LVF Projektu koordinators, LVF Tiesnešu koordinators.
2.3.

LVF Tehniskā komisija (turpmāk tekstā Komisija):
2.3.1. Komisijas sastāvā ietilpst–LVF Valdes biedrs, LVF Projektu koordinators, LVF Tiesnešu komisijas
vadītājs.
2.3.2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar divu Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisij as lēmums tiek
paziņots ieinteresētām personām 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

3. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS
3.1.

Sacensības notiek sporta bāzēs, kuras ir apstiprinājusi LVF Valde.
3.2.

Sacensības notiek no 2017. gada 01.novembra līdz 2017.gada 16. decembrim. Latvijas kausa fināls
notiks 2017. gada 16.decembrī.

4. REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMI
4.1.

Kluba komandas reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas termiņš LVF dalībai Latvijas kausa izcīņas sacensībās
ir 2017. gada 17.jūlijs. Pēc šajā punktā noteiktā termiņa reģistrācijas pieteikumi dalībai Latvijas Kausa
izcīņas sacensībās netiks pieņemti.

4.2.

Klubam, kas piesaka dalību sacensībās, informācija par sporta zāli jāiesniedz apstiprināšanai LVF tikai tajā
gadījumā, ja tas plāno Latvijas Kausa izcīņas spēles aizvadīt sporta zālē, kura nav reģistrēta dalībai citās LVF
rīkotajās sacensībās. Informācija par sporta zāli jāaizpilda pēc tādas formas, kas apstiprināta komandas
dalībai tajā līgā, kurā klubs startē Latvijas čempionātā. Sporta zāles reģistrācijas termiņš ir 2017. gada
17.jūlijs.

4.3.

Reģistrētā kluba komandas vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņš LVF birojā ir 2017. gada 15.
septembris.
4.4.

4.5.

Reģistrējot klubu dalībai Latvijas Kausa izcīņas sacensībās, pieteicēja organizācija apliecina visu šī
Reglamenta normu ievērošanu, reģistrēto spēlētāju piekritību pārstāvēt klubu, kura sastāvā viņš ir
reģistrēts, spēlētāju veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās. Ja kluba sastāvā ir pieteikti
spēlētāji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas laiku nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vārdiskajā pieteikumā
par sportista veselības stāvokļa atbilstību sacensībām obligāti jābūt vecāku, vai ārsta parakstam. Kluba
vadība, apstiprinot vārdisko pieteikumu, ir atbildīga par tajā sniegtās informācijas patiesumu.

Klubs pirms katras nākamās kārtas ir tiesīgs papildus pieteikt spēlētājus, nepārsniedzot punktā 5.7.
norādīto un pieteikumā reģistrēto spēlētāju skaitu. Klubs nedrīkst papildus pieteikt spēlētājus, kuri dalībai
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2017. gada Latvijas kausa izcīņas sacensībās ir bijuši reģistrēti cita kluba sastāvā. Šī norma attiecināma arī
uz fārmklubu spēlētājiem. Ja spēlētājs ir bijis reģistrēts dalībai sacensībās mātes kluba sastāvā, tas nedrīkst
piedalīties sacensībās fārmkluba sastāvā un otrādi.
4.6.

Ja klubs papildus piesaka spēlētāju, kuram ir nepieciešama pāreja, tā jānoformē saskaņā ar Noteikumiem
par spēlētāju pārejas vispārējo kārtību un licencēšanu Latvijā. Spēlētājs nākamajā kārtā ir tiesīgs spēlēt
nākamajā dienā pēc LVF apstiprinājuma par spēlētāju pāreju saņemšanas.

4.7.Ja kluba sastāvā ir pieteikti Latvijas jauniešu/junioru izlases spēlētāji, kuri iekļauti LVF valdes apstiprinātajā
kandidātu sarakstā, šo spēlētāju dalību klubu reglamentē Noteikumi par Latvijas jauniešu/junioru izlašu spēlētāju
(kandidātu) dalību LVF rīkotajās sacensībās

5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
5.1.

Latvijas kausa izcīņas sacensībās ir tiesīgas piedalīties klubu komandas, kuras 2016./2017.gada sezonā ir
piedalījušās LVF apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās un/vai reģionālajos čempionātos, kā arī tās klubu
komandas, kuras reģistrētas dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2017./2018.gada sezonā.

5.2.

Lai piedalītos Latvijas kausa izcīņas sacensībās, klubam LVF noteiktajos termiņos ir jāiesniedz noteiktā
kārtībā aizpildīts reģistrācijas pieteikums, kā arī LVF noteiktajā kārtībā jālicenzē komandas dalībnieki
(spēlētāji un oficiālas personas).

5.3.

Klubiem, kuri reģistrējuši dalību LVF rīkotajos 2017./2018.gada sezonas čempionātos un tiem jau ir
izsniegta LVF apstiprināta kolektīvā licence dalībai attiecīgajās sacensībās, šī kolektīvā licence ir derīga arī
dalībai Latvijas Kausa izcīņas sacensībās.

5.4.

Klubiem, kuri reģistrējuši dalību tikai Latvijas Kausa izcīņas sacensībās, p.4.3. noteiktajos termiņos ir
jāiesniedz vārdiskais pieteikums un jālicenzē komandas dalībnieki. Licences maksa komandas dalībniekiem
– 18,15 EUR (astoņpadsmit EUR 15 centi, t.sk. PVN) par jaunu licenci, 8,47 EUR (astoņi EUR 47 centi, t.sk.
PVN) par licences pagarināšanu.

5.5.

Latvijas kausa izcīņas sacensībās klubu komandu sastāvos var piedalīties LR pilsoņi, patstāvīgie iedzīvotāji
un ārzemju spēlētāji. Katra kluba komandas sastāvā, atbilstoši FIVB noteikumiem, atļauts pieteikt ārzemju
spēlētājus, kuriem ir FIVB (Starptautiskā Volejbola federācija) noteiktajā kārtībā noformēts un izsniegts
starptautiskais transferts spēlēšanai Latvijas klubā.

5.6.

Latvijas kausa izcīņas sacensībās nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuriem ir noformēts starptautiskais
transferts spēlēšanai ārzemju klubā 2017./2018.gada sezonā.

5.7.

Klubam dalībai Latvijas kausa izcīņas sacensībās komandas sastāvā ir tiesības pieteikt ne vairāk kā 20
spēlētājus un piecas oficiālas personas. Katrā spēlē piedalās 12 spēlētāji un 4 oficiālās personas (treneris,
trenera asistents, ārsts, masieris vai fizioterapeits).
LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli ir šādi:
12 spēlētāji - 10 +2 LIBERO; 11+1 LIBERO
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

5.8.

7,6 spēlētāji – O LIBERO

6. IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA
6.1.Latvijas kausa izcīņas sacensības notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.
6.1.2. Latvijas Kausa Izspēles sistēma noteikta saskaņā ar sacensībām reģistrēto komandu skaitu:
6.1.2.1. Sacensības notiek 4 kārtās: 1.kārta, 2. Kārta– 1/4 fināls, 3. Kārta 1/2 fināls, 4.kārta –Fināls:
1.kārta Komandas aizvada 1 (vienu) spēli tās komandas laukumā, kurai ir zemāks reitings. 1.kārtas uzvarētājas
komandas kvalificējas 2.kārtai - 1/4 finālam.
2. kārta Piedalās 2016./2017.gada sezonas Baltijas Līgas komandas un 1.kārtas uzvarētājas komandas. Komandas
aizvada 2(spēles),1.spēle - tās komandas laukumā kurai ir zemāks reitings, 2.spēle – tās komandas laukumā,
kurai ir augstāks reitings. 2.kārtas uzvarētājas komandas kvalificējas 3.kārtai - ½ finālam.

2

3.kārta ½ fināls- komandas aizvada 2 (divas) spēles. Pirmā spēle notiek tās komandas laukumā, kurai ir
zemāks reitings, otrā spēle – tās komandas laukumā, kurai ir augstāks reitings.
4. kārta – Fināls, kurā iekļūst 3.kārtas, t.i.1/2 fināla uzvarētājas komandas.
Kārtu zaudētājas komandas no turpmākajām sacensībām izstājas.
Kvalifikācijas kārtu spēles notiek trešdienās. Pēc kluba rakstiska iesnieguma saņemšanas LVF birojā, kurā
norādīts pamatots iemesls, kādēļ spēli nav iespējams aizvadīt kalendārā norādītajā dienā, trešdien paredzēto
spēli ir tiesības aizvadīt otrdien vai ceturtdien (vai arī brīvdienās, ja attālums līdz sacensību vietai pārsniedz
250 km), ja tas nav pretrunā ar pārējo Latvijas Volejbola federācijas rīkoto sacensību kalendāru. Rakstisks
iesniegums jāiesniedz Latvijas Volejbla federācijas birojā pirms Latvijas Kausa sacensību kalendāra
apstiprināšanas. 1., 2., 3. kvalifikācijas kārtās spēļu sākuma laiki noteikti tādi paši, kā visās LVF rīkotajās
sacensībās 2017./2018.gada sezonā. Finālspēle notiek šī Reglamenta p. 3.2. norādītajos termiņos.
6.1.2.2. Otrajā un trešajā kvalifikācijas kārtā vienādas uzvarēto un zaudēto setu attiecības gadījumā, lai
noskaidrotu uzvarētāju, tiek spēlēts „Zelta sets”, kārtība, kad tiek spēlēts „ Zelta” sets, noteikta p.6.1.2.3.
6.1.2.3. „Zelta sets” tiek spēlēts tās kluba komandas laukumā, kurā notiek otra spēle(komandas laukumā ar
augstāko reitingu). ”Zelta sets” tiek spēlēts līdz 25 punktiem ar vienas kluba komandas divu punktu pārsvaru.
Kārtība, kādā divu spēļu kopsummā tiek noteikts uzvarētājs, kas kvalificējas nākamajai kārtai ir:
Mājas spēle

Izbraukuma spēle

Kopā

Rezultāts

A-B

A-B

3:0

0:3

3:3

Zelta sets

3:0

1:3

4:3

A kvalificējas

3:0

2:3

5:3

A kvalificējas

3:1

0:3

3:4

B kvalificējas

3:1

1:3

4:4

Zelta sets

3:1

2:3

5:4

A kvalificējas

3:2

0:3

3:5

B kvalificējas

3:2

1:3

4:5

B kvalificējas

3:2

2:3

5:5

Zelta sets

Finālā tiek spēlēta viena spēle, kuras uzvarētājs izcīna Latvijas Kausu.
6.2. Klubu pārstāvju sanāksmes un izlozes norises laiks ir 2017. gada 10. oktobris plkst.13:00, LVF biroja telpās
Rīgā, R.Feldmaņa ielā 11. Izlozē jāpiedalās kluba vadības pārstāvim vai tā pilnvarotai, lemt tiesīgai personai. Klubi,
kuru pārstāvji nav ieradušies uz pārstāvju sanāksmi un izlozi, tajā pieņemtos lēmumus apstrīdēt nav tiesīgi.
6.3.Finālsacensības organizē Latvijas Volejbola federācija.

7. KLUBU UN TO DALĪBNIEKU PIENĀKUMI
7.1.

Kluba komandas pārstāvim 45 minūtes pirms spēles sākuma spēles pirmajam tiesnesim jāuzrāda LVF
izsniegta kolektīvā licence un, pēc spēles 1.tiesneša pieprasījuma, personas identifikācijas dokumenti
(pase, ID karte vai a/v apliecība).

7.2.

Kluba komandai, kuras laukumā notiek spēle, jānodrošina sacensību publicitāte (jāizvieto vismaz viena
afiša pie sporta zāles 1 nedēļu pirms katras spēles, jāreklamē spēles reģionālajos masu mēdijos, ieskaitot
radio, TV).

7.3.

Katram klubam sporta zālē jānodrošina turnīra tabula ar rezultātiem, kas atjaunoti pirms katras
sacensību kārtas.
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Klubs, kura laukumā notiek spēle, tās laikā ir atbildīgs par visa spēles apkalpojošā personāla
(informators, rezultātu tiesnesis, bumbu padevēji, grīdas slaucītāji) nodrošinājumu.

7.4.

Klubam, kura laukumā notiek spēle, sacensību vietā jānodrošina sabiedriskā kārtība.

7.5.

Klubs, kura laukumā notiek spēle, 1 stundu pirms spēles sākuma nodrošina sporta zāli kas sagatavota
atbilstoši starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem un šo sacensību Reglamentam:

7.6.

7.6.1

Nepieciešamais aprīkojums: tiesneša paaugstinājums, sekretariāta galds, kuram jāatrodas vismaz 3m aiz
laukuma sānu līnijas, krēsli komandas dalībniekiem, tīkls ar antenām, rezerves tīkls ar antenām,
elektroniskais tablo vai divi labi saskatāmi mehāniskie tablo, divi komplekti spēlētāju maiņas numuri 120, mūzikas aparatūra, mikrofons.

7.6.2

Nepieciešamais inventārs: 5 (piecas) spēļu bumbas, bumbas spiediena mērītājs, tīkla augstuma mērītājs,
slotas, dvielīši grīdas slaucīšanai, kastes, kur ielikt sporta formas.

7.6.3

Nepieciešamās telpas: labiekārtotas ģērbtuves komandām ar dušām un silto ūdeni (katrai komandai
atsevišķa ģērbtuve), atsevišķas ģērbtuves tiesnešiem un apkalpojošam personālam.

7.6.4

Klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē jānodrošina mediķis vai medicīnas soma, kas aprīkota
ar visu nepieciešamo pirmās palīdzības sniegšanai;
Klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē dalībkomandāmjānodrošina dzeramais ūdens (katrai
komandai 1 iepakojums- sešpaka ar ūdeni, pildīta 1,5 l pudelēs).

7.6.5
7.6.6

Spēlētājiem, kuri spēļu laikā lieto kompresijas apģērbu (zeķes, elkoņu aizsargus u.c.), jābūt vienādā
krāsā visiem komandas dalībniekiem. Teipiem ir pieļaujamas atkāpes (var būt dažādas krāsas).

7.6.7

Spēlētājiem, kuri piedalās LK sacensībās, vai treniņu procesā, kas paredzēts līdzdalībai šādās
sacensībās, bez ierunām jāpiekrīt iziet jebkādus testus, kurus veic attiecīgā Antidopinga komisija
(NADA, WADA).

7.6.8

Klubu pārstāvjiem, līdzjutējiem jāievēro visi tās sporta bāzes, kurā notiek sacensības, iekšējās kārtības
noteikumi. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā organizators, t.i. oficiālais kluba, kura laukumā
notiek spēles, pārstāvis, nekārtību novēršanai ir tiesīgs piesaistīt kārtību sargājošo iestāžu pārstāvjus.
LK finālā par kārtības nodrošināšanu sporta zālē ir atbildīgs LVF pārstāvis.

7.6.9

Jāizvieto LVF reklāmas baneri, LVF sponsoru baneri, cita reklāmas atribūtika, kas tiek papildus rakstiski
saskaņots vēlākais 15 dienas pirms sacensību sākuma.

7.7.

Par klubu pienākumiem Final Four spēļu laikā tiek klubiem paziņots papildus līdz 2017.gada
04.decembrim.

8. TIESNEŠI
8.1.

LVF Tiesnešu koordinators, pamatojoties uz sacensību kalendāru no LVF Tiesnešu komisijas apstiprināto
tiesnešu saraksta 2017./2018.gada sezonai uz kvalifikācijas kārtu spēlēm norīko spēles 1., 2.tiesnesi,
sekretāru, uz ½ fināla un fināla spēlēm LVF Tiesnešu koordinators, bez jau norādītajiem tiesnešiem, norīko
divus līnijtiesnešus.

8.2.

Spēles tiesnešiem jāierodas sporta zālē: 1.,2. kvalifikācijas kārtās 45 min. pirms spēles sākuma, 3. Kārtā
un finālsacensībās 1 stundu pirms sacensību sākuma un jāpārbauda sporta zāles gatavība sacensībām.
8.3.

Spēles 1.tiesnesim pirms spēles sākuma jāpārbauda klubam izsniegtās LVF apstiprinātās kolektīvās
licences, veidlapas soda sankciju uzskaitei, esamība, pēc viņa pieprasījuma, p.7.1. norādītie dalībnieku
personas identifikācijas dokumenti, kā arī jāfiksē spēles protokolā informācija par to, ja kluba pārstāvis
neuzrāda kolektīvo licenci, kā arī veidlapu soda sankciju uzskaitei.

8.4.

Spēles 1.tiesnesim pēc spēles jāieraksta protokolā piezīmes par sporta zāles gatavību sacensībām
atbilstoši šī reglamenta normām, apkalpojošā personāla nodrošinājumu un nepieciešamā inventāra
esamību sporta zālē atbilstoši šī Reglamenta pp. 7.4., 7.6.1, 7.6.2.,7.6.3. noteiktajām normām.

8.5.

Spēles 1.tiesnesim ½ stundas laikā pēc spēles beigām jāpaziņo spēles rezultāts LVF Projektu
koordinatoram(paziņošanas veids – sms) un 7 darba dienu laikā jānogādā LVF birojā spēles protokols.

8.6.

Spēles sekretāram pēc spēles protokolā jāieraksta skatītāju skaits attiecīgajā spēlē.

9. SPORTA ZĀLES
9.1.

Sacensību pirmajā,otrajā kvalifikācijas kārtā sporta zālē ir atļautas sekojošas atkāpes:
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9.1.1.

nav iezīmēts laukums sodītiem spēlētājiem, signāls spēlētāju maiņu, pārtraukumu
pieprasīšanai, iesildīšanās laukums.

9.2 Sporta zālē ir obligāta iezīmēta trenera līnija, jābūt vismaz 100 skatītāju vietām, tehniskajam aprīkojumam
un telpām atbilstoši pp. 7.6.1,7.6.2., 7.6.3. noteiktajām normām.
9.2.

Par Latvijas Kausa Final Four sacensību norises vietu lemj LVF.

10. BUMBAS
Latvijas kausa izcīņas sacensībās komandas spēlē ar FIVB apstiprinātām MOLTEN V5M5000 bumbām. Spēles
bumbas (5 gab.) jānodrošina tai kluba komandai, kuras laukumā notiek spēle. Klubu komandām, iesildoties pirms
spēles, jāizmanto tikai MOLTEN bumbas. Iesildoties katra kluba komanda izmanto savas bumbas. Final Four
sacensībās komandas ar spēļu bumbām nodrošina LVF.

11. PROTESTI
11.1. Klubs, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties pēc spēles par to paziņo spēles 1.tiesnesim. Protesta
iesniegšanas fakts(pieteikums) atbilstoši FIVB Starptautiskajiem volejbola noteikumiem jāfiksē spēles
protokolā.
11.2. Protests 24 stundu vai 48 stundu laikā (ja spēle notiek sestdien) pēc spēles beigām jānosūta (pasta zīmogs)
vai jānogādā LVF birojā.
11.3. Klubam, iesniedzot protestu, jāiemaksā LVF norēķinu kontā 100,00 EUR. Protests jāiesniedz LVF birojā
kopā ar veiktā maksājuma apstiprinošu dokumentu. Ja iesniegtais protests tiek apmierināts, iemaksātā
nauda protesta iesniedzējam tiek atmaksāta.
11.4.

LVF Tehniskā komisija iesniegto protestu izskata 3 darba dienu laikā pēc protesta saņemšanas Latvijas
Volejbola federācijā. Par pieņemto lēmumu ieinteresētās puses tiek informētas 1 darba dienas laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža.

12. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
12.1.

Dalības maksas klubiem vai organizācijām, kas reģistrējusi kluba dalību Latvijas kausa izcīņas sacensībās
ir:
Dalības maksa
komandai*

1.,2.Kvalifikācijas 50,00 EUR no katras komandas
kārtas
3.kārta
½ fināls 150,00 EUR no katras komandas
4.kārta
Fināls 175,00 EUR no katras komandas
*Dalības maksā nav iekļauta tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksa, kas klubiem jāveic papildus.
12.2. Par izdevumu apmaksu, kas saistīti ar kluba dalību Latvijas kausa izcīņā (visu organizatorisko izdevumu
apmaksu, ieskaitot apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, sporta zāļu īri kluba mājas spēlēs, sava
kluba transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un citu izdevumu apmaksu), kā arī tiesnešu darba un transporta
apmaksu, ir atbildīgs klubs vai iestāde, kas reģistrējusi dalību sacensībās.
12.3. Dalības maksa, samaksa par tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksu (attiecas uz klubiem, kas
paši neveic tiesnešu darba apmaksu) pēc rēķina saņemšanas ir jāiemaksā LVF norēķinu kontā ne vēlāk kā
1(vienu)kalendāro dienu pirms attiecīgās spēļu kārtas pirmās spēles. Ja noteiktie maksājumi līdz pirmajai
sacensību dienai nav iemaksāti, klubs dalībai sacensībās netiek pielaists līdz brīdim, kamēr maksājumi nav
veikti.
12.4. Par spēles 1., 2. tiesneša un sekretāra, kā arī visa apkalpojoša personāla darba apmaksu ir atbildīgs klubs,
kura laukumā notiek spēle. Tiesnešu darba apmaksa Latvijas kausa izcīņas sacensībās veicama saskaņā ar
LVF Valdes apstiprinātajiem tiesnešu darba apmaksas izcenojumiem 2017./2018.gada sezonā.

12.5. Finālsacensībās klubi tiesnešu (1., 2. tiesnesis, spēles sekretārs, līnijtiesneši) un spēles apkalpojošā
personāla (bumbu padevēji, grīdas slaucītāji, informators, rezultātu tiesnesis) darba apmaksu veic
vienādās daļās. LVF apmaksā visus pārējos ar sacensību organizāciju saistītos izdevumus.
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13. NORĒĶINU KĀRTĪBA
13.1. Pēc klubu LVF norēķinu kontā ieskaitītajiem līdzekļiem par savām mājas spēlēm (attiecas uz tiem klubiem,
kas paši neveic samaksu sacensību vietā), LVF veic tiesnešu darba (par spēlēm, kuras iepriekš nav apmaksājuši
klubi) un transporta izdevumu apmaksu līdz 2017. gada 29. decembrim.

14. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Katrs klubs ir atbildīgs par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Kvalifikācijas kārtu laikā
sacensību vietā klubam, kura laukumā notiek spēle jānodrošina mediķis un/vai medicīnas soma ar pirmās
nepieciešamības medikamentiem. Traumas gadījumā, ja to nespēj novērst komandas ārsts, kluba, kura laukumā
notiek spēle, pārstāvis nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. Klubs, reģistrējot dalību sacensībās,
apstiprina pieteikto spēlētāju veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās. Final Four sacensību laikā par ātrās
medicīniskās palīdzības izsaukšanu ir atbildīgs LVF pārstāvis.

15. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
15.1.
Par atteikšanos no dalības LK izcīņas sacensībās pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas LVF birojā,
iesniedzēja organizācija maksā soda naudu 350,00 EUR, kura jāieskaita LVF norēķinu kontā vienlaikus ar
atsaukuma iesniegšanu.
15.2.
Ja klubs nav samaksājis dalības maksu 1 dienu pirms attiecīgās Latvijas Kausa izcīņas kārtas spēles, tad
tas dalībai attiecīgajā spēļu kārtā netiek pielaists.
15.3.

Kluba komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) un 0 punkti, ja:

15.3.1. spēlē piedalās nepieteikts vai diskvalificēts spēlētājs;
15.3.2. spēlē piedalās nelicencēts spēlētājs.
15.4.
Ja kluba komanda neierodas uz spēli, tā tiek izslēgta no dalības nākamajās sacensību kārtās. Par
neierašanos uz spēli kluba komandai jāiemaksā LVF norēķinu kontā soda nauda 350,00 EUR (trīs simti
piecdesmit EUR), no kuras LVF pretinieku klubam izmaksā kompensāciju 150,00 EUR (viens simts piecdesmit
EUR).
15.5.

Ja kluba pārstāvis pirms spēles sākuma spēles 1. tiesnesim neuzrāda LVF apstiprinātu kolektīvo licenci,
veidlapu soda sankciju uzskaitei, pēc spēles pirmā tiesneša pieprasījuma, p.7.1. norādītos dalībnieku
personu apliecinošus dokumentus, spēles pirmajam tiesnesim par to jāieraksta atzīme spēles protokolā,
jāpaziņo par to LVF Projektu koordinatoram pirms spēles sākuma.Kluba komandai, kura nav uzrādījusi
norādītos dokumentus, tiek piemērota soda nauda 35,00 EUR (trīsdesmit pieci EUR), kas jāiemaksā LVF
kontā vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs piedalās.

15.6. Kluba dalībniekam par katru otro piemēroto piezīmi tiek piemērota soda nauda 45,00 EUR (četrdesmit
pieci EUR), kas iemaksā LVF norēķinu kontā vēlākais vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs
piedalās.
15.7. Klubam, kura spēlētājs tiek noraidīts no laukuma, tiek piemērota soda nauda 70,00 EUR (septiņdesmit
EUR), kas jāiemaksā LVF norēķinu kontā vēlākais vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs piedalās. Ja
spēlētājs tiek diskvalificēts (arī pēc spēles), klubam tiek piemērota soda nauda 140,00 EUR (viens simts
četrdesmit EUR), kas jāiemaksā LVF norēķinu kontā vēlākais vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs
piedalās. Līdz visu finansiālo saistību nokārtošanai spēlētājs nedrīkst piedalīties turpmākajās Latvijas kausa
izcīņas spēlēs.
15.8.

Ja spēles laikā vai pēc tās beigām notiek incidents, kuru izraisījuši līdzjutēji, katru šādu gadījumu pēc
oficiāla rakstveida iesnieguma saņemšanas izskata LVF Tehniskā komisija.

16. APBALVOŠANA
Finālspēles uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu.

17. DAŽĀDI
17.1.

Visiem spēlētājiem, klubu vadītājiem, u.c. klubu oficiālajām personām, kas piedalās LVF rīkotajās
Sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem u.c. LVF oficiālajām personām, kas piedalās LVF sacensību
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17.2.
17.3.

organizēšanā, ir aizliegts pašiem vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LVF
organizēto sacensībām.
Visus šajā Reglamentā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina un apstiprina LVF Valde.
Kontakti, rekvizīti.

LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA
R.Feldmaņa iela 11, Rīga, LV – 1014
Reģ.Nr. 40008023463
Swedbanka, SWIFT kods HABALV22
Norēķinu konts Nr. LV80HABA0551037113396
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