ģenerāl

LABĀKĀS SPORTA SKOLAS/KLUBA KLASISKAJĀ VOLEJBOLĀ, LABĀKAIS MEITEŅU, ZĒNU
KOMANDU TRENERIS VOLEJBOLĀ.
NOLIKUMS
I Kopvērtējums
Sporta skolām/klubiem kopvērtējumā tiek summēti sekojoši rādītāji:
Latvijas Jaunatnes čempionātā kopvērtējumā izcīnītā vieta.
• 1v.-180; 2v.-170; 3v.-160, 4v.-120; 90 89 .utt.;
• raksta LVF
2. Komandu skaits Latvijas Volejbola federācijas ,,Kausa izcīņā’’ Jauniešiem;
• cik komandu, tik punktu.
•
raksta LVF
3. Izcīnītās vietas Latvijas Volejbola federācijas ,, Kausa izcīņā’’ Jauniešiem;
• 10 komandas - 1.vieta = 10 punkti, 2. vieta =9 punkti utt.
•
raksta LVF
4.Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (finālsacensības).
• 1 vieta = 10 punkti, 2 vieta = 9 punkti, 3 vieta=8 punkti, 4. vieta = 7 punkti, 5. vieta = 6
punkti.
•
raksta LVF
5. Izcīnītā vieta Baltijas sporta skolu/klubu čempionātā:
• 1 vieta 12 punktis,2 vietas 11 punkti, 3 vieta 10 punkti, 4 vieta 9 punkti utt.
• raksta LVF
6 .Sporta skolas/kluba komandas izcīnītā vieta Baltijas līgā, Nacionālajā līgā, sievietēm, vīriešiem
(cik komandu piedalās tik attiecīgi izcīnītajai vietai punktu).
7. Izcīnītā vietas Vasaras spēles Volejbolā finālsacensībās (10 punkti - 1. vieta, 9 punkti - 2.vieta
utt.)
• raksta LVF
8.Jaunatnes izlašu kandidāti:
• par katru kadetu izlases kandidātu – 20 punkti, Jauniešu izlases kandidātu - 25 punkti,
junioru izlases kandidātu – 30 punkti.
• Ja izlases dalībnieks piedalās Eiropas čempionātā ( kvalifikācijas sacensības,
finālsacensības) papildus tiek piešķirti 15 punkti (kvalifikācijas sacensībās) 20 punkti
(finālsacensībās)
• raksta LVF
9.Mācību – treniņu nometnes organizēšana:
• diennakts mācību-treniņu nometnei jābūt ne mazāk, kā 6 dienas - 40 punkti par katru
nometni; (norādīt datumu, norises vietu)
• dienas mācību-treniņu nometnei jābūt ne mazāk, kā 6 dienas – 20 punkti. (norādīt
datumu, norises vietu).
10.Starptautisko turnīru organizēšana:
• 40 punkti par katru turnīru, kurā jāpiedalās ne mazāk kā 5 komandām katrā vecuma
grupā, ne mazāk kā 2 komandām katrā vecuma grupā jābūt no ārzemēm, ne mazāk kā
2 komandām no citas Latvijas sporta skolas/kluba;
• iesūtīt Latvijas Volejbola federācijai apstiprinātus sacensību nolikumus un spēļu tabulas.
11.Komandas piedalīšanās starptautiskā turnīrā /čempionātos:
• Latvijā jāpiedalās ne mazāk, kā 2 ārzemju komandām – 5 punkti, komandas
piedalīšanās starptautiskā turnīrā ārzemēs – 10 punkti;
• iesniegt LVF apstiprinātus sacensību nolikumus, spēļu tabulas.
1.

12.Sacensību organizēšana jauniešiem Latvijā, klasiskajā volejbolā.
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•

Latvijas mērogā –10 punkti, novadā - 8 punkti, pilsētā - 6 punkti; (izņemot Latvijas
Jaunatnes čempionāta, Kausa izcīņas jauniešiem organizēšanu,)
• iesniegt Latvijas Volejbola federācijai apstiprinātus sacensību nolikumus, spēļu tabulas.
13.Sadarbība ar masu mēdijiem:
• par katru publikāciju-1punkts: raksti, intervijas vietējā presē, televīzijā, radio;
• Aktivitāte sociālajos tīklos,,Facebook’’ un ,,Instagram’’ - 30 punkti.(par katru sociālo tīklu
punktus skaita atsevišķi).
• sacensību kalendāru publicēšana nedod punktus;
• punkti tiek piešķirti tajā gadījumā, ja Latvijas Volejbola federācijai tiek atsūtīti materiālu,
rakstu utt. kopijas.
14.Mājas lapas izveide:
• par sporta skolas/kluba izveidotu mājas lapu (domēnu) – 50 punkti;
• ja mājas lapa ir saistīta ar pašvaldības mājas lapu – 25 punkti;
• par mājas lapas uzturēšanu – 30 punkti.
15.Netiek vērtēta Murjāņu Sporta ģimnāzija, jo komandas nepiedalās Latvijas Jaunatnes čempionātā.
16.Kopvērtējumā sporta skolas/klubi tiek dalīti 2 grupās,(līdz 199 audzēkņiem 2.grupa, 200
audzēkņi un vairāk 1 grupa) pamatojoties uz volejbola audzēkņu skaitu sporta skolā/klubā
(dalījums tiek veikts pēc attiecīgā gada 01.11. pamatojoties uz LR IZM informāciju ).
17.Kopvērtējumā katrā grupā tiek apbalvotas 3 labākās sporta skolas/klubi.

II Latvijas jaunatnes čempionāta kopvērtējums
1. Tiek ņemti vērā visi čempionāta pabeigušo komandu rezultāti. (raksta LVF)
2. Pirmā vieta katrā vecuma grupā saņem tik punktu, cik komandu ir pabeigušas šo čempionātu,
otrā vieta saņem par punktu mazāk, utt.
3. Iegūtais punktu skaits tiek reizināts ar koeficentu:
• ‘’U-19 vecuma grupās ar koeficentu - 2
• ‘’U-17; U-16 vecuma grupās ar koeficentu – 1,5
• ‘’U-15; U-14 vecuma grupās ar koeficentu – 1,25
• ‘’U-13; U-12 vecuma grupā ar koeficentu - 1
III Labākie zēnu, meiteņu komandu treneri volejbolā
Apbalvo labākos 3 zēnu komandu un 3 meiteņu komandu trenerus.
Tiek summēti sekojoši rādītāji:
1.Startējušo komandu skaits Latvijas Jaunatnes čempionātā:
• cik komandu tik punktu.
2.Komandu izcīnītās vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā.
• 10. komandas par 1 v. -10 punkti, 2 vietu –9 punkti utt.
3.Startējošo komandu skaits Latvijas Volejbola federācijas ,, Kausa izcīņā ‘’ jauniešiem :
• cik komandu tik punktu.
4. Komandu izcīnītās vietas Latvijas Volejbola federācijas ,, Kausa izcīņā’’ jauniešiem.
• 10 komandas - 1vieta 10 punkti, 2 vieta – 9 punkti utt.
5. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (finālsacensības)
• 1 vieta. – 10 punkti, 2 vieta – 9 punkti, 3.vieta – 8 punkti, 4 vieta – 7 punkti,5 vieta – 6 punkti.
•
punktus iegūst, katrs treneris, kura audzēknis ir komandā.
6. Komandas izcīnītā vieta Baltijas sporta skolu /klubu čempionātā
• 1 vieta – 12 punkti, 2 vieta – 11 punkti utt
7. Komandas piedalīšanās starptautiskā turnīrā /čempionātos:
• Latvijā jāpiedalās ne mazāk, kā 2 ārzemju komandām – 5 punkti, komandas piedalīšanās
starptautiskā turnīrā ārzemēs – 10 punkti;
• iesniegt LVF apstiprinātus sacensību nolikumus, spēļu tabulas.
8. Par katras komandu piedalīšanos Vasaras spēlēs volejbolā – 5 punkti.
9. Piedalīšanās diennakts mācību – treniņu nometnē:
• diennakts mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk kā 6 dienas -20 punkti; (norises vieta, datums)
• dienas mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk kā 6 dienas - 15 punkti. (norises vieta, datums)
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10. Mācību /treniņu nometnes vadītājs;
• Diennakts mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazākai, kā 6 dienas – 40 punkti .(norises vieta,
datums)
• Dienas mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk, kā 6 dienas – 20 punkti.
11. Audzēkņi – izlašu kandidāti: Punktus iegūst arī izlašu kandidāta pirmais treneris , ja viņš ar
šo audzēkni ir strādājis ne mazāk, kā trīs gadus,
• pamatojoties uz LVF apstiprināto izlases kandidātu sarakstu attiecīgajā sezonā.
• kadetu izlasē - 20 punkti, Jauniešu izlasē - 25 punkti, junioru izlasē - 30 punkti.
• Ja izlases dalībnieks piedalās Eiropas čempionātā ( kvalifikācijas sacensības – 15 punkti ,
finālsacensības – 20 punkti ).
12.Jauniešu izlašu treneris:
• kadetu izlase – 20 punkti
• Jauniešu izlase – 25 punkti
• Junioru izlase - 30 punkti
13. Metodiskā darba izstrādāšana un iesniegšana Latvijas Volejbola federācijā – 30 punkti
IV Labākais Jaunais zēnu , vai meiteņu komandu treneris volejbola
Apbalvo vienu labāko komandu treneri
1. Trenera darba stāžs no 1-5 gadiem.
2. Mācību/treniņu grupu skaits
• cik grupu, tik punkti
3. Startējušo komandu skaits Latvijas Jaunatnes čempionātā:
• cik komandu tik punktu.
4. Komandu izcīnītās vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā.
• komandas par 1 v. -10 punkti, 2 vietu –9 punkti utt.
5. Startējošo komandu skaits Latvijas Volejbola federācijas ,, Kausa izcīņā‘’ jauniešiem :
• cik komandu tik punktu.
6. Komandu izcīnītās vietas Latvijas Volejbola federācijas ,,Kausa izcīņā’’ jauniešiem:
• 10 komandas - 1vieta, 10 punkti, 2 vieta – 9 punkti utt.
7. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (finālsacensības)
• 1 vieta. – 10 punkti, 2 vieta – 9 punkti, 3.vieta – 8 punkti, 4 vieta – 7 punkti,5 vieta – 6 punkti.
• punktus iegūst, katrs treneris, kura audzēknis ir komandā.
8. Komandas izcīnītā vieta Baltijas sporta skolu/klubu čempionātā:
• 1 vieta – 12 punkti, 2 vieta – 11 punkti utt.
9.Komandas piedalīšanās starptautiskā turnīrā /čempionātos:
▪ Latvijā jāpiedalās ne mazāk, kā 2 ārzemju komandām – 5 punkti,
komandas piedalīšanās starptautiskā turnīrā ārzemēs – 10 punkti;
▪ iesniegt LVF apstiprinātus sacensību nolikumus, spēļu tabulas.
10.Par katras komandu piedalīšanos Vasaras spēlēs volejbols’’ – 5 punkti.
11.Piedalīšanās diennakts mācību – treniņu nometnē:
• diennakts mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk kā 6 dienas -20 punkti; (norises vieta,
datums)
• dienas mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk kā 6 dienas - 15 punkti. (norises vieta,
datums)
12.Mācību /treniņu nometnes vadītājs:
• Diennakts mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazākai, kā 6 dienas –40 punkti .
• Dienas mācību/treniņu nometnei jābūt ne mazāk, kā 6 dienas – 20 punkti.
13. Audzēkņi – izlašu kandidāti:
• pamatojoties uz LVF apstiprināto izlases kandidātu sarakstu attiecīgajā sezonā.
• kadetu izlasē - 20 punkti, Jauniešu izlasē - 25 punkti, junioru izlasē - 30 punkti.
• Ja izlases dalībnieks piedalās Eiropas čempionātā ( kvalifikācijas sacensības -15
punkti, finālsacensībās 20 punkti).
14. Pasākumu organizēšana :
• Sporta skolas/kluba ietvaros – 10 punkti (jāiesniedz pasākuma apraksts, pienākumi)
• Latvijas Volejbola federācijas ietvaros – 15 punkti
15. Metodiskā darba izstrādāšana un iesniegšana Latvijas Volejbola federācijā – 30 punkti
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Latvijas Volejbola federācija informē, ja sporta skola/klubs neiesūta informāciju līdz noteiktajam termiņam,
sporta skolu/klubu reitings tiek noteikts pamatojoties uz Izlašu kandidātiem, Izcīnīto vietu kopvērtējumā
Latvijas Jaunatnes čempionātā.
Sporta skolu/klubu treneri var pretendēt tikai uz vienu nomināciju.
INFORMĀCIJU IESŪTĪT LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJĀ
LĪDZ ATTIECĪGĀ GADA 20.DECEMBRIM PAR IEPRIEKŠĒJO SEZONU.
INFORMĀCIJU VAR IESŪTĪT ARĪ ELEKTRONISKI (tikai skanētus ar attiecīgajiem
apstiprinājumiem/parakstiem.)

