„LĀSES KAUSS”
izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā
“Lāses Kauss” ir volejbola sacensības vispārizglītojošo skolu komandām. Šīs sacensības ir vienas no
gaidītākajiem pasākumiem skolu jauniešiem volejbolā.
/piedalās jaunieši divās vecuma grupās: vidusskolu un pamatskolu grupā.

Sacensības tiek organizētas 2 posmos:
1.posms - atlases kārta, kas laika periodā no septembra līdz martam notiek Latvijas novados, pilsētās;
2.posms– finālsacensības, kā vienas dienas volejbola festivāls.
PASĀKUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
1. Veicināt volejbola attīstību Latvijas novados un pilsētu mācību iestādēs.
2. Noskaidrot labākās novada un pilsētas skolas volejbolā.
3. Noskaidrot labākās zēnu un meiteņu komandas zēnu un meiteņu komandām pamatskolu un
vidusskolu grupās.
4. Veicināt volejbola spēles attīstību novados un pilsētās, kurās tā nav iekļauta sporta skolu
programmā.
5. Atlases un finālsacensības organizēt kā jaunatnes volejbola svētkus.
6. Aktīva un veselīga brīvā laika pavadīšana jauniešu vidū.
PASĀKUMA STATISTIKA:
o
2001.gadā finālā piedalījās 66 komandas, dalībnieku skaits sacensībās 660
o
2002.gadā finālā piedalījās 68 komandas, dalībnieku skaits sacensības 680 no 14 Latvijas
rajoniem, pilsētām.
o
2003.gadā fināla piedalījās 71 komanda, dalībnieku skaits sacensības 710 no 15 Latvijas rajoniem,
pilsētam.
o
2004.gadā finālā piedalījās 86 komandas, dalībnieku skaits sacensības 860 no 19 Latvijas
rajoniem, pilsētām
o
2005.gadā finālā piedalījās 93 komandas, dalībnieku skaits sacensībās 930 no 22 Latvijas
rajoniem, pilsētām.
o
2006.gadā pirmajā posmā piedalījās 212 Latvijas skolas, 507 komandas, 5080 dalībnieki, finālā
piedalījās 114 komandas , dalībnieku skaits sacensībās 1140 no 25 Latvijas rajoniem, pilsētām.
o
2007.gadā pirmajā posmā piedalījās 239 Latvijas skola, 591 komandas, 4828 dalībnieki, finālā
piedalījās 123 komandas, dalībnieku skaits 1236 no 28 rajoniem, pilsētām.
o
2009.gadā pirmajā posmā piedalījās 254 Latvijas skolas, 607 komandas, 5000 dalībnieki, finālā
piedalījās 116 komandas, dalībnieku skaits 1276 no 26 Latvijas rajoniem, pilsētām
o
2010.gadā pirmajā posmā piedalījās 240 Latvijas skolas, 539 komandas,
5230 dalībnieki, finālā
piedalīsies 106 komandas, dalībnieku skaits 1166 no
44 Latvijas novadiem, pilsētām, 6 Rīgas
priekšpilsētām.
o
2011.gadā pirmajā posmā piedalījās 248 Latvijas skolas ,t.sk.75 Rīgas skolas, 603 komandas,
t.sk.197 Rīgas komandas, 5428 dalībnieki, no 52 Latvijas novadiem, 7 pilsētām,6 Rīgas rajoniem, finālā
piedalījās 110 komandas ar 1210 dalībniekiem no 87 Latvijas skolām.
o
2012.gadā 1.posmā piedalījās 254 Latvijas skolas, t.sk. 76 Rīgas skolas, 655 komandas, t.sk. 203
komandas no Rīgas, no 67 Latvijas novadiem 7 pilsētām, 6 Rīgas priekšpilsētām. Kopskaitā 1.posma
sacensībās piedalījās 5895 dalībnieki, finālā piedalījās 116 komandas, kas ir 1276 dalībnieki.
o
2013.gadā 1.posmā piedalījās 67 pilsētas un novadi - 270 Latvijas skolas, kopskaitā 754
komandas, kas ir 6787 dalībnieki. Finālā piedalās 118 komandas, kas ir 1298 dalībnieki.
o
2014.gadā 1.posmā piedalījās 76 pilsētas un novadi - 264 Latvijas skolas, kopskaitā 714
komandas, kas ir 5984 dalībnieki. Finālā piedalīsies 118 komandas, kas ir 1298 dalībnieki no 88 skolas.
o
2015.gadā 1.posmā piedalījās 74 pilsētas un novadi – 251 Latvijas skola, kopskaitā 624
komandas, kas ir 5820 dalībnieki. Finālā piedalīsies 123 komandas (1353 dalībnieki no 89 skolām).
2016.gadā, 1.posmā piedalījās 74 pilsētas, novadi, 6 Rīgas rajoni, 262 skolas, 656 komandas,5880
dalībnieki. Finālā piedalīsies 123 komandas (1353 dalībnieki no 93 skolām).

