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 APSTIPRINU  

    Kuldīgas novada Sporta skolas
            direktors A.Kimbors

    2017.gada 14.septembrī

2017.gada Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā   

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Sekmēt volejbola attīstību un popularitāti Kuldīgas novadā.
1.2. Veicināt aktīvu dzīves veidu Kuldīgas novada iedzīvotāju vidū, piesaistot skatītājus, 
jaunatni.

2. Sacensību laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiek  Kuldīgas novada Sporta skolas sporta  bāzēs.
2.2. Sacensību laiks  2017.gada oktobris – decembris.
2.3. Par sacensību sarīkošanu atbild Kuldīgas novada Sporta skola. Galvenā tiesnese Inita 
Šneidere.

3. Sacensību dalībnieki un pieteikumi.
3.1. Komandām pieteikties pie Initas Šneideres līdz 2017.gada 25.septembrim e-pastā 
sneidereinita@inbox.lv
3.2. Komandu pārstāvju sanāksmes vieglatlētikas manēžā 27.septembrī plkst. 17.30
3.3. Komandu sastāvs 15 spēlētāji un 1 oficiālais pārstāvis.
3.4. Dalībnieks var startēt tikai vienā komandā.
3.5. Komandai jāstartē vienotās spēļu formās!
3.6. Komandas vārdiskais pieteikums (Pielikums Nr.1) jānodod spēles sekretāram komandas 
pirmajā spēlē.
3.7. Vārdisko pieteikumu drīkst papildināt līdz finālam. Finālā nedrīkst piedalīties spēlētājs, 
kurš nav piedalījies nevienā pamattturnīra spēlē.

4.Komandu spēlētāju disciplīna.
4.1.Par komandas spēlētāju uzvedību un disciplīnu sporta bāzēs ,spēles laikā un pēc tās atbild 

komandas pārstāvis, kurš parakstījies komandas pieteikumā.
4.2.Par apzinātu inventāru bojāšanu, vai  sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu  

(to nezināšana neatbrīvo no atbildības)  vainīgais vai komanda tiek sodīta ar naudas sodu 
15,- EUR apmērā un jānovērš nodarītie bojājumi.

4.3.Komandu spēlētājiem sporta bāzēs nav atļauts ierasties alkohola reibuma, narkotisko, 
psihotropo vielu stāvoklī, kā arī aizliegts sacensību vietā lietot alkoholiskos dzērienus, 
narkotiskās, psihotropās vielas.

4.4. Soda sankcijas: 
Piezīme spēlētājam (sarkanā kartīte) 10,00 EUR (par katru kartīti)
Spēlētāja noraidījums(sarkanā + dzeltenā kartīte 
vienlaicīgi, vienā rokā) 20,00 EUR (par katru noraidījumu)

Spēlētāja diskvalifikācija (arī pēc spēles beigām) 
(dzeltenā kartiņa + sarkanā kartīte katrā rokā)

25,00 EUR (par katru 
diskvalifikāciju)

4.5. Soda naudas nomaksājamas līdz komandas nākošajai spēlei. Ja soda nauda tiek piespriesta 
pēdējā spēlē, tā jānomaksā līdz spēles beigām. 
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5. Sacensību noteikumi.
5.1.Kuldīgas novada  volejbola čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola 

spēles noteikumiem.
5.2. Sacensību sistēmu noteiks pēc pieteikto komandu skaita.
5.3. Punktu skaitīšanas sistēma:

1.Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0: uzvarētāja komanda  saņem 3 punktus; zaudētāja 0 
punktu;

2.Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1: uzvarētāja komanda  saņem 3 punktus; zaudētāja 0 
punktu;
3.Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2: uzvarētāja komanda  saņem 2 punktus; zaudētāja 1 
punktu;

5.4. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
1.pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības ;
2.pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības ;
3.pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.

6. Medicīniskais nodrošinājums.
6.1. Medicīnisko aprūpi nodrošina Kuldīgas novada Sporta skola. 
6.2. Spēlētājs/ja vai komandas ārsts, vai spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam – vecāki, ar savu 
parakstu apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētājai slodzei un čempionāta Nolikuma 
ievērošanu.

7. Piedalīšanās nosacījumi.
7.1. Dalības maksa par piedalīšanos Kuldīgas novada  volejbola čempionātā 30.00 EUR . 
Dalības maksā nav iekļauta viena tiesneša un sekretāres darba samaksa 5.00 EUR (pēc nodokļu 
nomaksas) par spēli pamatturnīrā, un divu tiesnešu un sekretāres darba samaksa 9.00 EUR (pēc 
nodokļu nomaksas) par spēli finālā.
7.2.Dalības maksu un samaksu par spēles  tiesneša un sekretāra darbu   ieskaita Kuldīgas 
novada Sporta skolas  kontā pēc  rēķina saņemšanas.
7.3. Kuldīgas novada volejbola čempionāta visus ceļa, transporta un ēdināšanas izdevumus 
sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki.

8. Apbalvošana.
8.1. Apbalvošanas izdevumus sedz Kuldīgas novada Sporta skola.
8.2. Sacensību 1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu, 15 spēlētāji un treneris 
ar medaļām, diplomiem. 
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Pielikums Nr.1

(KOMANDAS NOSAUKUMS)

PIETEIKUMS

2017.gada Kuldīgas novada atklātajam čempionātam volejbolā

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Paraksts par 
veselības stāvokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spēlētājs/ja ,komandas ārsts, spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam – vecāki, ar savu parakstu 
apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētājais slodzei un čempionāta Nolikuma ievērošanu.

Komandas pārstāvis__________________________ paraksts________________________
    (vārds, uzvārds )

        Tālr.____________________________

        E-pasts__________________________  (informācijas nosūtīšanai)


