
Skrundas novada pašvaldība 

ATKLĀTAIS 2017./2018. gada 

ČEMPIONĀTS 

 VOLEJBOLĀ  VĪRIEŠIEM 
 

NOLIKUMS 
 

 

MĒRĶIS    

 Nezaudēt sporta tradīcijas Skrundas novadā, uzturēt sportisko garu un 

pilnveidot volejbola spēles prasmi. 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana darba kolektīvos, fizisko spēju attīstīšana 

un pilnveidošana. 

 Iesaistīt jauniešu komandas, lai iegūtu spēļu pieredzi, piesaistīt volejbola 

komandas no citiem novadiem. 

 Noskaidrot čempionāta spēcīgākās komandas. 

 

VIETA UN LAIKS  

Sacensības notiks Skrundas vidusskolas sporta zālē. Sacensību sākums 28. oktobrī 

plkst. 10.00.  Sacensību ilgums atkarīgs no zāles noslogojuma. 

 

DALĪBNIEKI   
Turnīrā tiek aicinātas komandas no Skrundas un citiem novadiem.  

Komandas sastāvā var pieteikt ne vairāk kā 14 spēlētājus. 

Katrs čempionāta dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu 

apstiprina komandas pieteikumā. 

Komandām jāspēlē vienādas krāsas kreklos. 

 

PIETEIKUMI   
Komandām savu dalību pieteikt līdz š. g. 9. oktobrim.  
Pieteikumus iesniegt sacensību dienā sacensību organizatoram pirms pirmās spēles. 

Komandas, kurām nav 14 spēlētāji pieteikumā, var papildināt pieteikumu līdz 

2018. gada 31. janvārim. 

 

DALĪBAS MAKSA   

Komandām dalības maksa 35 EUR no komandas. Dalības maksu samaksāt reizē ar 

pieteikuma iesniegšanu.Var arī ar pārskaitījumu Skrundas novada pašvaldībā. Par 

skolēnu komandu startu Skrundas čempionātā atbild komandas treneris un komandu 

pieteikumi tiek pieņemti no trenera. Skrundas vidusskolas komandai dalības maksa nav 

jāmaksā, jo spēlējam skolas telpās. 

 

SPĒĻU TIESĀŠANA 

Katra komanda uz spēli nodrošina obligāti divus tiesnešus. Tiesnešiem uz spēli 

jāierodas laicīgi - 15 min. pirms spēles sākuma. 

Ja kāda no komandām nevar notiesāt paredzēto spēli, tad viņi laicīgi paziņo sacensību 

organizatoram un iemaksā 5 EUR (par katru tiesnesi atsevišķi) kā samaksu 

tiesnesim, kurš tiesās viņu vietā. 

 

 



DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI  

Ja kāda no komandām attaisnojošu iemeslu dēļ vēlas mainīt spēles laiku, tad par to 5 

dienas iepriekš ir jāziņo sporta organizatoram. 

Komandai, kas neierodas uz spēli, tiek piešķirti 0 punkti. Rezultāts 0:3 (0:25, 0:25, 

0:25). 

Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek izslēgta no čempionāta. 

 

SACENSĪBU NOTEIKUMI  

Skrundas čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem noteikumiem. Tehniskie 

pārtraukumi netiek izmantoti. 

 

PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA  

Punktu skaitīšanai izmantotā sistēma:  

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0 uzvarētāja komanda saņem 3  punktus, zaudētāja 

komanda - 0 punktu;  

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja 

komanda – 0 punktu;  

Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2 uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāja 

komanda saņem 1 punktu.  

 

Par neierašanos uz spēli komanda saņem 0 punktus. Ja komanda uz spēlēm nav 

ieradusies 2 reizes, tā tiek izslēgta no sacensībām, un tās iepriekšējie rezultāti tiek 

anulēti.  

Vienāda punktu skaita gadījumā vietu secību nosaka: 

-pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības attiecīgajā posmā; 

-pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības attiecīgajā posmā; 

-pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.  

Sacensības tiek pierakstītas uz vienkāršotiem protokoliem. Protokoli tiek saglabāti 

līdz čempionāta beigām. 

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA UN IZSPĒLES SISTĒMA   
Turnīrs sastāv no divām daļām – pamatturnīra un finālturnīra. 

Pamatturnīrā komandas katra ar katru izspēlē vienu apli un noskaidro vietu 

sadalījumu finālturnīram. 

Finālturnīram kvalificējušās 4 komandas izspēlē:  

A spēle 1.v. - 4.v.  

B spēle 2.v. -3.v.  

Pusfināla  A un B spēļu zaudētāji izspēlē savā starpā. Uzvarētājs iegūst 3. vietu, 

zaudētājs – 4.  

Pusfināla A un B spēļu uzvarētāji izspēlē savā starpā. Uzvarētājs iegūst 1. vietu, 

zaudētājs – 2.  

 

APBALVOŠANA 
Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, to dalībnieki – ar 

medaļām un diplomiem. 

Ceturtās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas zīmēm. 

 

Sacensību organizatore: Aivita Staņeviča 

Tālrunis uzziņām Mob:29570360 

E-pasts: Aivita5@inbox.lv 


