
 
                                                                                                             

Cewood Latvijas Kauss 2022  
Sievietēm 

 

Sacensību nolikums 
Apstiprināts 

LVF valdes sēdē 
21.11.2022 

 
1. Mērķis un uzdevumi.  

1.1. Sekmēt volejbola attīstību un popularitāti valstī; 
1.2. Veicināt volejbola klubu veidošanos Latvijā, piesaistot jaunatnes interesi par volejbolu, kā vienu no populāriem 

sporta veidiem;  
1.3. Veicināt volejbolistu izaugsmi, ar klubu atbalstu, nodrošinot kandidātus valsts izlasēm; 
1.4. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības; 
1.5. Noskaidrot 2022. gada Cewood Latvijas kausa ieguvēju, kas izcīna tiesības startēt CEV Eiropas Volejbola 

konfederācijas (CEV) organizētajās Eiropas kausu izcīņas sacensībās 2023./2024. gada sezonā, ar nosacījumu, ja 
Latvijas Volejbola federācijai saskaņā ar CEV Eiropas Kausu Reglamentu dalībai minētajās sacensībās tiek 
piešķirtas attiecīgas kvotas.  
 

2. Sacensību vadība un sarīkošanas noteikumi 
2.1. Par Cewood Latvijas kausa 2022 (turpmāk - Kausa) sarīkošanu atbild LVF, reģ. nr. 40008023463. Kausa norisi 

nodrošina LVF Sacensību koordinators Edgars Zaiženijs, tel. 22034343, e-pasts edgars@volejbols.lv , mārketinga 
sadaļu nodrošina LVF Mārketinga un SA speciāliste Diāna Rijkure, tel. 25508402, e-pasts marketings@volejbols.lv 

2.2. Sacensību vadību nodrošina LVF Sacensību koordinators un LVF Tiesnešu koordinators. 
2.3. LVF Tiesnešu komisijas apstiprinātais tiesnešu koordinators ir atbildīgs par tiesnešu norīkošanu uz visām Kausa 

spēlēm, izmaiņu veikšanu norīkoto tiesnešu sarakstā visas sezonas laikā, norīkojumu paziņošanu tiesnešiem un 
LVF. 

2.4. Kausa spēles apkalpo LVF Valdes apstiprinātie tiesneši un sekretāri.  
2.5. LVF Tehniskā komisija (turpmāk - Komisija): 

2.5.1. Komisijas sastāvā ietilpst – LVF Valdes priekšsēdētājs, LVF Sacensību koordinators, EVL valdes loceklis, LVF 
Sacensību organizācijas komisijas loceklis un LVF Tiesnešu komisijas pārstāvis. 

2.5.2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar Komisijas biedru balsu pārsvaru. Komisijas lēmums tiek paziņots 
ieinteresētām personām 48 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

2.6. Šo Reglamentu, kā arī jebkādus tā pielikumus apstiprina LVF valde, un to ir iespējams grozīt un papildināt, 
pamatojoties uz LVF valdes lēmumu. Ja Kausa norises laikā paredzēts Reglamentā mainīt punktus, kas ietekmē 
Kausa izspēles kārtību, pirms lēmuma pieņemšanas LVF valdei ir pienākums pieprasīt Klubu viedokli rakstveidā. 

2.7. Visām Kausa dalībniecēm ir pienākums ievērot FIVB oficiālos volejbola noteikumus un šī Reglamenta prasības. 

 
3. KAUSA NORISES VIETA UN LAIKS 

3.1. KAUSA izcīņa notiek sporta bāzēs, kuras ir apstiprinājusi LVF Valde. 
3.2. KAUSA izcīņa notiek no 2022. gada 30. novembra līdz 2022. gada 17. decembrim. Cewood Latvijas kausa 2022 

finālsacensības notiks 2022. gada 16. un 17. decembrī, Rimi Olimpiskajā centrā, Rīgā. 

 

mailto:edgars@volejbols.lv
mailto:marketings@volejbols.lv


 
 

 

 

2 

4. REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMI 

4.1. Kluba komandas reģistrācijas pieteikuma (forma SL-01, Pielikums Nr.1) iesniegšanas termiņš LVF, dalībai Cewood 
Latvijas kausa izcīņas sacensībās ir 2022. gada 4. novembris. Pēc šajā punktā noteiktā termiņa reģistrācijas 
pieteikumi dalībai Cewood Latvijas Kausa izcīņas sacensībās netiks pieņemti.

 
Reģistrējoties dalībai kausa izcīņā, 

pieteicēja organizācija/klubs/dalībnieks apstiprina, ka tam nav iebildumu pret to, ka spēlētāju un komandu 
oficiālo personu personīgie dati (vārds, uzvārds, augums, svars, valsts) un fotogrāfijas, tiek publicētas sacensību 
laikā LVF mājaslapā un sociālajos tīklos. 

4.2. Klubam, kas piesaka dalību sacensībās, informācija par sporta zāli jāiesniedz apstiprināšanai LVF, tikai tajā 
gadījumā, ja tas plāno Cewood 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 iesnieguma pieteikšanas termiņš ir 2022. 
gada 4. novembris. 

4.3. Reģistrētā kluba komandas vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņš LVF, sūtot pieteikuma dokumentus, 
parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: edgars@volejbols.lv ir 2022. gada 4. novembris. 

4.4. Reģistrējot klubu dalībai Cewood Latvijas Kausa izcīņas sacensībās, pieteicēja organizācija apliecina visu šī 
Reglamenta normu ievērošanu, reģistrēto spēlētāju piekritību pārstāvēt klubu, kura sastāvā viņa ir reģistrēta, 
spēlētāju veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās. Ja kluba sastāvā ir pieteiktas spēlētājas, kuras uz 
pieteikuma iesniegšanas laiku nav sasniegušas 18 gadu vecumu, vārdiskajā pieteikumā par sportistes veselības 
stāvokļa atbilstību sacensībām obligāti jābūt vecāku, vai ārsta parakstam. Kluba vadība, apstiprinot vārdisko 
pieteikumu, ir atbildīga par tajā sniegtās informācijas patiesumu. 

4.5. Klubs pirms katras nākamās kārtas ir tiesīgs papildus pieteikt spēlētājas, nepārsniedzot punktā 5.7. norādīto un 
pieteikumā reģistrēto spēlētāju skaitu. Klubs nedrīkst papildus pieteikt spēlētājas, kuras dalībai 2022. gada 
Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās ir bijušas reģistrētas cita kluba sastāvā.  

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

4.7. Ja kluba sastāvā ir pieteiktas Latvijas jauniešu / junioru izlases spēlētājas, kuras ir iekļautas LVF valdes 
apstiprinātajā kandidātu sarakstā, šo spēlētāju dalību klubu sastāvā reglamentē Noteikumi par Latvijas jauniešu / 
junioru izlašu spēlētāju (kandidāšu) dalību LVF rīkotajās sacensībās. 

 

5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

5.1. Cewood Latvijas kausa izcīņas 2022 sacensībās ir tiesīgas piedalīties klubu komandas, kuras 2022./2023. gada 
sezonā ir piedalījušās LVF apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās un/vai reģionālajos čempionātos, kā arī tās klubu 
komandas, kuras reģistrētas dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2022./2023. gada sezonā. 

Ar atsevišķu LVF valdes lēmumu, Cewood Latvijas kausa izcīņā 2022, var piedalīties komanda/as, kuras 
2022./2023. gada sezonā nepiedalās LVF apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās un/vai reģionālajos čempionātos, 
kā arī tās klubu komandas, kuras nav reģistrētas dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2022./2023. gada sezonā. 

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

mailto:edgars@volejbols.lv
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5.3. Klubiem, kuri reģistrējuši dalību LVF rīkotajās 2022./2023. gada sezonas sacensībās un tiem jau ir izsniegta LVF 
apstiprināta kolektīvā licence dalībai attiecīgajās sacensībās, šī kolektīvā licence ir derīga arī dalībai Cewood 
Latvijas Kausa izcīņas sacensībās. 

5.4. Klubiem, kuri reģistrējuši dalību tikai Cewood Latvijas Kausa izcīņas sacensībās, p.4.3. noteiktajos termiņos ir 
jāiesniedz vārdiskais pieteikums un jālicenzē komandas dalībnieces. Licences maksa komandas dalībniecēm - 
15,00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 centi, t.sk. PVN) par jaunu licenci, 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi, t.sk. PVN) par 
licences pagarināšanu.  

5.5. Cewood Latvijas kausa izcīņas 2022 sacensībās klubu komandu sastāvos var piedalīties LR pilsones, patstāvīgie 
iedzīvotāji un ārzemju spēlētājas. Katra kluba komandas sastāvā, atbilstoši FIVB noteikumiem, atļauts pieteikt 
ārzemju spēlētājas, kurām ir FIVB (Starptautiskā Volejbola federācija) noteiktajā kārtībā noformēts un izsniegts 
starptautiskais transferts spēlēšanai Latvijas klubā.  

5.6. Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās nedrīkst piedalīties spēlētājas, kurām ir noformēts starptautiskais 
transferts spēlēšanai ārzemju klubā 2022./2023. gada sezonā. 

5.7. Klubam dalībai Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās komandas sastāvā ir tiesības pieteikt ne vairāk kā 22 
spēlētājas un 6 oficiālas personas. Katrai spēlei kluba komandā var būt ne vairāk kā 20 cilvēki, t.i., 14 spēlētājas un 
šādas 6 amatpersonas: 

• galvenais treneris; 

• galvenā trenera asistenti (1-2); 

• ārsts; 

• fizioterapeits/treneris; 

• statistiķis; 

5.8. LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli ir šādi: 

14 spēlētāji – 12+2 LIBERO 
13 spēlētāji - 11 +2 LIBERO 
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; 6 +2 LIBERO 
7 spēlētāji – 6 + 1 LIBERO 
6 spēlētāji – O LIBERO 
 

6. IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 
 

6.1. Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensības notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. 
6.2. Cewood Latvijas Kausa Izspēles sistēma tiek noteikta, saskaņā ar sacensībām reģistrēto komandu skaitu. 
6.3. Sacensības notiek 4 kārtās: 1.kārta – 1/8fināls, 2. Kārta 1/4fināls, 3.kārta – 1/2fināls, 4.kārta - Fināls. 

6.3.1. 1.kārta – 1/8 fināls Piedalās komandas, kuras izlozes kārtībā ir ieguvušas 8. Un 9. Vietu Cewood Latvijas 
Kausa sākumsastāva reitingā. 1.kārtā komandas aizvada 2 spēles. Pirmā spēle tiek aizvadīta tās komandas 
laukumā, kurai ir zemāks reitings (9.vieta), otrā spēle tiek aizvadīta tās komandas laukumā, kurai pēc izlozes 
ir augstāks reitings (8.vieta).  1. Kārtas uzvarētāja komanda kvalificējas 2. Kārtai. 

6.3.2. 2. kārta - 1/4 fināls Piedalās 1.kārtas uzvarētājas komanda un komandas, kas sacensību reitingā ieņem no 
1.-7. vietai. Komandas aizvada 2 spēles. 2.kārtas uzvarētājas komandas kvalificējas 3.kārtai – 1/2 finālam. 1/4 
finālā Pirmā spēle tiek aizvadīta tās komandas laukumā, kurai ir zemāks reitings, otrā spēle tiek aizvadīta tās 
komandas laukumā, kurai ir augstāks reitings.  2. Kārtas uzvarētāja komanda kvalificējas 3. Kārtai. 
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6.3.3. 3. kārta – 1/2 fināls Piedalās 2.kārtas uzvarētājas komandas. Komandas aizvada 1 spēli. 3.kārtas 
uzvarētājas komandas kvalificējas 4.kārtai - Finālam. 1/2 Finālā mājinieku priekšrocības (iesildīšanās puse, 
kreklu krāsu izvēle) tiek noteiktas balstoties uz 2021./2022. gada Latvijas čempionāta sievietēm sezonas 
rezultātiem. 

6.3.4. 4. Kārta - Fināls, kurā iekļūst 3.kārtas, t.i. 1/2 fināla uzvarētājas komandas. Finālā mājinieku priekšrocības 
(iesildīšanās puse, kreklu krāsu izvēle) tiek noteiktas balstoties uz 2021./2022. gada Latvijas čempionāta 
sievietēm sezonas rezultātiem. 

6.4. Kārtu zaudētājas komandas no turpmākajām sacensībām izstājas.  

6.5. Kvalifikācijas kārtu spēles notiek trešdienās un/vai ceturtdienās. Pēc kluba rakstiska iesnieguma saņemšanas LVF 
birojā, kurā tiek norādīts pamatots iemesls, kādēļ spēli nav iespējams aizvadīt kalendārā norādītajā dienā, trešdien 
paredzēto spēli ir tiesības aizvadīt pirmdien vai otrdien (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 LVF birojā, pirms Cewood Latvijas Kausa sacensību kalendāra apstiprināšanas. 1., 
2. kvalifikācijas kārtās spēļu sākuma laiki noteikti tādi paši, kā visās LVF rīkotajās sacensībās 2022./2023. gada 
sezonā.  Pusfinālu spēles un Finālspēles notiek šī Reglamenta p. 3.2. norādītajos termiņos. 

6.6. Pirmajā un otrajā kvalifikācijas kārtā vienādu uzvarēto spēļu attiecības gadījumā (neskatoties uz setu vai punktu 
attiecību), lai noskaidrotu uzvarētāju, tiek spēlēts „Zelta sets”. 

6.7. „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. Komandas 
maina laukuma puses, kad viena no tām sasniedz 13. Punktu. 

6.8. Pusfinālos tiek spēlēta viena spēle, kuras uzvarētājs iekļūst Finālā, un Finālā tiek spēlēta viena spēle, kuras 
uzvarētājs izcīna Cewood Latvijas Kausu 2022.  

6.9. Kausa izlozes norises laiks ir 2022. gada 15. novembris plkst. 9:20, ZOOM platformā, piedaloties visām Cewood 
Latvijas kausā startējošām komandām. Cewood Latvijas kausa izspēles sistēmā pirmajās 2 pozīcijās tiek izliktas 
komandas pēc Latvijas kausa 2021 un Latvijas čempionāta sievietēm 2021./2022. gada sezonas reitingiem. 

6.10. Finālsacensības organizē LVF sadarbībā ar EVL. 

 

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). 

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. Klubs, kura laukumā notiek spēle (sākot ar 1/8 finālu), tās laikā ir atbildīgs par visa spēles apkalpojošā personāla 
(informators, rezultātu tiesnesis, statistiķis, 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: 

7.5.1. 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, mūzikas aparatūra, mikrofons. 
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7.5.2. Nepieciešamais inventārs: 5 (piecas) spēļu bumbas, bumbas spiediena mērītājs, tīkla augstuma mērītājs, 
dvielīši grīdas slaucīšanai, grozi, katrai komandai 2gb, kur ielikt bumbas un sporta formas. 

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

7.5.4. Klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē jānodrošina mediķis vai medicīnas soma, kas aprīkota ar 
visu nepieciešamo pirmās palīdzības  sniegšanai; 

7.5.5. Klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē dalībkomandām jānodrošina dzeramais ūdens (katrai 
komandai 18 pudeles - pildītas 1,5 l pudelēs). 

7.5.6. Spēlētājām, kuras piedalās Cewood Latvijas Kausa sacensībās, vai treniņu procesā, kas paredzēts 
līdzdalībai šādās sacensībās, bez ierunām jāpiekrīt iziet jebkādus testus, kurus veic attiecīgā Antidopinga 
biroja pārstāvji. 

7.5.7. 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. 

Cewood Latvijas Kausa finālsacensībās, par kārtības nodrošināšanu sporta zālē ir atbildīgs LVF pārstāvis. 

7.5.8. Jāizvieto LVF un EVL reklāmas baneri, LVF sponsoru baneri, cita reklāmas atribūtika, kas tiek papildus 
rakstiski saskaņots vēlākais 7 dienas pirms sacensību sākuma. 

7.6. Par klubu pienākumiem Fināla spēļu laikā tiek klubiem paziņots papildus līdz 2022. gada 14. decembrim. 

 

8. TIESNEŠI 

8.1. LVF Tiesnešu koordinators, pamatojoties uz sacensību kalendāru no LVF Tiesnešu komisijas apstiprināto tiesnešu 
saraksta 2022./2023. gada sezonai uz kvalifikācijas kārtu spēlēm norīko spēles 1., 2.tiesnesi, sekretāru, uz 1/2 
fnāla un Fināla spēli LVF Tiesnešu koordinators, bez jau norādītajiem tiesnešiem, norīko divus līnijtiesnešus. 

8.2. Spēles tiesnešiem jāierodas sporta zālē 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 elektroniskajā 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 gadījumā, ja nav pieejams spēles on-line rezultāts, pusstundas laikā pēc spēles beigām jāpaziņo 
spēles rezultāts LVF Sacensību 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. 

8.7. Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās NEtiek izmantoti tehniskie pārtraukumi 1. un 2. kārtā, Pusfinālos un 
Finālā Tiek izmantoti tehniskie pārtraukumi. 
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9. SPORTA ZĀLES 

9.1. prasībām atbilstoša sporta zāle, kuru apstiprinājusi LVF Valde; 
9.2. klubam, kura laukumā notiek spēle, sporta zālē jānodrošina viss nepieciešamais inventārs, t.i., tiesneša 

paaugstinājums, tīkla augstuma mērītājs, dvielīši grīdas slaucīšanai, kastes/veikala tipa rati/grozi sporta formu 
ievietošanai, tīkls ar antenām, rezerves tīkls ar antenām, elektroniskais tablo un labi saskatāms mehāniskais tablo; 

9.3. sekretariāta galds, kuram jāatrodas vismaz 3m aiz laukuma sānu līnijas, krēsli/soli komandas dalībniekiem, 
mūzikas aparatūra, mikrofons; 

9.4. labiekārtotas ģērbtuves komandām ar dušām un silto ūdeni (katrai komandai atsevišķa ģērbtuve); 
9.5. atsevišķa ģērbtuve tiesnešiem un apkalpojošam personālam; 
9.6. sporta zālei ir jābūt sagatavotai sacensībām 1 stundu pirms spēles sākuma; 
9.7. sporta zālē jābūt minimums 100 skatītāju sēdvietām; 
9.8. sporta zālē ir jābūt nodrošinātam interneta pieslēgumam; 
9.9. printerim elektroniskā protokola izdrukāšanai. 

 

10. BUMBAS 

Latvijas kausa izcīņas sacensībās komandas spēlē ar Mikasa V200W bumbām. Spēles bumbas (5 gab.) jānodrošina 
tai kluba komandai, kuras laukumā notiek spēle. Klubu komandām, iesildoties pirms spēles, jāizmanto tikai Mikasa 
bumbas. “Mājas” kluba komanda nodrošina iesildīšanās bumbas (vismaz 8 bumbas katrai komandai).  
Finālsacensībās komandas ar iesildīšanās un spēles 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 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 reģistrējuši, komandas dalību Cewood Latvijas kausa izcīņas 
sacensībās ir: 

Dalības maksa 
komandai* 

1. kārta 
2. kārta 

100,00 EUR no katras komandas  
100,00 EUR no katras komandas  

3. kārta 
4. kārta 

1/2 fināls 200,00 EUR no katras komandas  
Fināls 250,00 EUR no katras komandas 

*Dalības maksā nav iekļauta tiesnešu darba un transporta izdevumu apmaksa, kas klubiem jāveic papildus. 
Tiesnešu transporta izdevumu apmaksa ir noteikta 60,00 EUR apmērā no komandas par visām kārtām kopā. 

12.2. Par izdevumu apmaksu, kas saistīti ar kluba dalību Cewood 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.  
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12.3. Dalības maksa, samaksa par tiesnešu darba un transporta izdevumu 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, līnijtisnešu,kā arī visa apkalpojoša personāla darba apmaksu ir atbildīgs 
klubs, kura laukumā notiek spēle. Tiesnešu darba apmaksa Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās veicama 
saskaņā ar LVF Valdes apstiprinātajiem tiesnešu darba apmaksas izcenojumiem 2022./2023. gada sezonā.  

12.5. Finālsacensībās klubi tiesnešu (1., 2. tiesnesis, spēles sekretārs, līnijtiesneši) un spēles apkalpojošā personāla 
(bumbu padevēji, grīdas slaucītāji, informators, statistiķis, mediķis) darba apmaksu veic vienādās daļās. LVF 
apmaksā visus pārējos ar sacensību organizāciju saistītos izdevumus. 

13. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

Pēc klubu LVF norēķinu kontā ieskaitītajiem līdzekļiem par savām mājas spēlēm, LVF veic tiesnešu darba un 
transporta izdevumu apmaksu līdz 2022. gada 31. decembrim.  

14. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Katrs klubs ir atbildīgs par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. 1. un 2. 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. Fināla sacensību laikā par ātrās 
medicīniskās palīdzības izsaukšanu ir atbildīgs LVF pārstāvis. 

 
 

15. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI 

15.1. Par atteikšanos no dalības Cewood Latvijas Kausa izcīņas sacensībās pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas 
LVF, iesniedzēja organizācija maksā soda naudu 200,00 EUR, kura jāieskaita LVF norēķinu kontā, vienlaikus ar 
atsaukuma iesniegšanu. 

15.2. Ja klubs nav samaksājis dalības maksu 1 dienu pirms attiecīgās Cewood 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 nepieteikta vai diskvalificēta spēlētāja; 

15.3.2. spēlē piedalās nelicencēta spēlētāja. 

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 300,00 EUR (trīs simti EUR), no kuras LVF 
pretinieku klubam izmaksā kompensāciju 100,00 EUR (viens simts 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 Sacensību koordinatoram pirms spēles sākuma. Kluba komandai, kura nav uzrādījusi norādītos 
dokumentus, tiek piemērota soda nauda 50,00 EUR (piecdesmit EUR), kas jāiemaksā LVF kontā vienu dienu 
pirms nākamās spēles, kurā klubs piedalās. 
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15.6. Kluba dalībniekam par katru otro piemēroto piezīmi tiek piemērota soda nauda 50,00 EUR (piecdesmit EUR), 
kas iemaksā LVF norēķinu kontā vēlākais vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs piedalās. 

15.7. Klubam, kura spēlētāja tiek noraidīta no laukuma, tiek piemērota soda nauda 100,00 EUR (viens simts 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 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 
EUR), kas jāiemaksā LVF norēķinu kontā, vēlākais vienu dienu pirms nākamās spēles, kurā klubs piedalās. Līdz 
visu finansiālo saistību nokārtošanai spēlētāja nedrīkst piedalīties turpmākajās Cewood 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 
 

Cewood Latvijas kausa 2022 Finālspēles uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar: 
- naudas balvu 3000,00 EUR (dalībai Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) organizētajās Eiropas kausu izcīņas 

sacensībās 2023./2024. gada sezonā, ja dalība tiek atteikta, tad klubs saņem 1500,00 EUR, 50% no balvu fonda);  
- uzvarētāju Kausu; 
- medaļām; 
- balvām no atbalstītājiem.  
 
Finālspēles vērtīgākā spēlētāja (pēc savas komandas trenera vērtējuma) tiek apbalvota ar piemiņas balvu.  
 

17. DAŽĀDI 

17.1. Visām spēlētājām, 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 organizēšanā, ir aizliegts 
pašiem vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LVF organizētajām sacensībām. 

17.2. Visus šajā Reglamentā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina un apstiprina LVF Valde. 
17.3. Kontakti, rekvizīti. 

 
 

 
 
LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA    
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045 
Reģ.Nr. 40008023463 
Banka: AS Swedbank 
SWIFT kods: HABALV22 
Konta Nr. LV80HABA0551037113396 
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Pielikums Nr.1 
 

 
 

KLUBA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS 

  DALĪBAI LVF RĪKOTAJĀ LATVIJAS KAUSA IZCĪŅĀ 2022 

 

 PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 04.11.2022                             

 Forma  SL-01 apstiprināta LVF Valdes sēdē 

1. INFORMĀCIJA 

Pieteicēja organizācijas nosaukums   

Reģistrācijas nr.   

Juridiskā adrese (norādīt pilnu adresi ar pasta indeksu)   

Faktiskā adrese (norādīt pilnu adresi ar pasta indeksu)   

Pieteicēja organizācijas vadība (amats)   

Vārds, uzvārds   

Tālrunis   

E-pasts   

Kontaktpersona sarakstei par rēķiniem (vārds, uzvārds):   

Tālrunis   

E-pasts   

Informācija rēķinu izrakstīšanai (saņēmēja rekvizīti):    

Bankas  nosaukums:   

Bankas konta Nr.   

IBAN/SWIFT Kods   

2. DALĪBAI SACENSĪBĀS PIESAKĀMĀ KOMANDA 

Komandas oficiālais nosaukums   

Kontaktpersonas vārds, uzvārds sarakstei   

Tālrunis   

E-pasts   

3. ATZĪME PAR DALĪBU SACENSĪBĀS     

Latvijas Kauss vīriešiem 

Latvijas Kauss sievietēm 

5. INFORMĀCIJA PAR SPORTA ZĀLI, KURĀ NOTIKS KOMANDAS MĀJAS SPĒLES 

Sporta zāles precīzs nosaukums   

Sporta zāles adrese (norādot arī pasta indeksu)   

Kontaktpersona sporta zālē (vārds,uzvārds):   

Telefons   

E-pasts   

Laiks, kad pieejama sporta zāle   

Spēļu sākuma laiki:    

Spēļu sākuma laiks jānorāda ar aprēķinu, ka sporta zālei jābūt brīvai un sagatavotai sacensībām 1 stundu pirms spēles sākuma) 
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Ja klubam ir vairāk par vienu zāli, kur plānots aizvadīt savas mājas spēles, attiecīgi prasītā informācija jāaizpilda par katru sporta zāli. 

6. REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMA FORMAS IESNIEGŠANA 

6.1. Iesniegšanas vieta:  
6.2. Pieteikuma iesniedzēja organizācija, piesakot komandu dalībai LVF rīkotajās Cewood Latvijas kausa 2022 izcīņas sacensībās, 
garantē visu finansiālo saistību nokārtošanu LVF noteiktajos termiņos, t.sk. par iepriekšējo sezonu, kā arī visu 2022./2023.g.sezonas 
Sacensību Reglamentu attiecīgajās līgās un citu LVF saistošo dokumentu normu izpildi.  

6.3.Reģistrējot klubu sacensībām, apliecinu, ka esmu iepazinies ar visām Cewood Latvijas kausa 2022 sacensību Reglamentu normām 
un citiem LVF saistošajiem dokumentiem, uzņemos atbildību par pieteikto klubu/komandu un apliecinu, ka tās tiks ievērotas, kā arī 
Reglamentos noteiktajos termiņos garantēju visu, ar sacensību norisi saistīto izdevumu apmaksu. 

* LVF noteiktajā termiņā jāiesniedz kluba reģistrācijas pieteikuma orģināls. Elektroniski nosūtīts pieteikums tiks reģistrēts sacensībām 
tikai gadījumā, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

** Pieteikumu paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības un, kura ir tiesīga garantēt visu, t.sk. finansiālo saistību izpildi. 

Pieteicēja organizācijas vadītāja vai pilnvarotas 
personas**   

Vārds, uzvārds:  
  

Paraksts: 

        Z.V. 
 


