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Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA) XX Ziemas čempionāts volejbolā
jauktajām komandām 2015./2016.gads
NOLIKUMS
1. Mērķis
 Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
 Strādājošo sporta aktivitāšu atbalstīšana;
 Labāko LTSA volejbola komandu un volejbolistu noteikšana.
2. Vadība
Sacensības organizē un vada LTSA.
Darba tel.
67226215
E-pasts
ltsa@riga.lv
Web:
www.sportsvisiem.lv
Galvenais organizators – Alvis Puzāks mob. tel. 28396598
3. Vieta un laiks
LTSA čempionāts notiek no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim.
4. Dalībnieki un pieteikšanas kārtība
4.1. Čempionātā piedalās LTSA dalīborganizāciju pieteiktās komandas;
4.2. Komandu pieteikumā visa čempionāta laikā var pieteikt ne vairāk kā 18 spēlētājus;
4.3. Uz spēli komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus;
4.4. Papildus spēlētājus var pieteikt līdz 2016. gada 20.janvārim (nepārsniedzot 18 spēlētājus);
4.5. Komandu spēlētāji nedrīkst būt jaunāki par 16 gadiem (atbilstošam vecumam jābūt līdz 2015.
gada 31. decembrim);
4.6. Spēles laikā laukumā jābūt ne mazāk kā 3 sievietēm;
4.7. Sacensību sezonas laikā spēlētāji nedrīkst mainīt klubu, komandu;
4.8. Sieviešu komandas spēlētājām ir atļauts spēlēt arī jauktajā komandā ar nosacījumu, ka
attiecīgajai sieviešu komandai nav jauktās komandas ar tādu pašu nosaukumu. Šīm spēlētājam
obligāti ir jābūt pieteiktām līdz pirmajam sabraukumam.
4.9. Fināla spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kas ir piedalījušies vismaz 50% spēlēs
līdz fināla spēlēm.
4.10. Komandā nedrīkst iekļaut:
 2015./2016. gada sezonā BALTIJAS līgā pieteiktos dalībniekus;
 Spēlētājus, kuriem ir izsniegtas licences spēlēšanai ārzemju klubos;
 Valsts izlašu dalībniekus;
4.11. Jauktajām komandām volejbolā spēles laikā vienlaikus laukumā atļauts spēlēt ne vairāk kā 1
(vienam) spēlētājam no 1. Nacionālās līgas un 1( vienai) no Nacionālās volejbola līgas. Komandas
pieteikumā uz spēli var pieteikt 2(divus) spēlētājus, bet uz laukuma atrasties var pa 1(vienam)
spēlētājam.
LTSA sniedz informāciju sacensību tiesnesim par attiecīgo komandu pieteiktajiem spēlētājiem.
Sekretariāts attiecīgi nofiksē protokolā, kurš no pieteiktajiem spēlētājiem konkrēti atrodas laukumā.
4.12. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās obligāti ar spēlētāju numuriem. Visiem
spēlētājiem jābūt vienādas krāsas krekliem un vienādas krāsas šortiem (jābūt vienādām
sieviešu formām un vienādām – vīriešu). Pretējā gadījumā komandai tiek noņemts 0,5 punkts
(par katru spēlētāju, kas neievēro noteikumus) no attiecīgā sabraukuma kopvērtējuma.
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5. Disciplinārie noteikumi
5.1. Komandas nedrīkst atteikties no spēles vai sabraukuma.
5.2. Ja komanda neierodas uz spēli vai sabraukumu, komandai piešķir zaudējumu, 0 punktus (setos
0-25) un tiek noteikta soda nauda EUR 50,00 apmērā, kuru jāiemaksā līdz nākamajai spēlei,
pretējā gadījumā tehniskā komisija izskata jautājumu par komandas diskvalifikāciju. Kā arī
komandai ir jāsedz tās komandas ceļa izdevumi, ar kuru tai bija paredzēta spēle.
5.3. Komandai, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši spēles iznākumu, pēc
protesta pieteikšanas spēles protokolā, darba dienas laikā iesūta (iesniedz) LTSA birojā protesta
būtības un apstākļu aprakstu, kā arī priekšlikumus konflikta risinājumam un iemaksā EUR
25,00, kuru komanda saņem atpakaļ, ja protests ir bijis atzīts par pamatotu.
5.4. Ja komandas dalībnieku, treneru vai pārstāvju uzvedība nav bijusi korekta, galvenais tiesnesis
iesniedz rakstisku protestu LTSA birojā vienas darba dienas laikā pēc sacensībām. Tehniskā
komisija 5 darba dienu laikā izskata protesta pamatotību un nosaka vainīgā sodīšanu, nepielaižot
uz nākamajām 3 spēlēm vai uzliek naudas sodu EUR 15,00 apmērā.
6. Spēļu tiesāšana
6.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB 2009. gada volejbola spēles noteikumiem.
6.2. Tīkla augstums – 2,43 m.
6.3. Veicot maiņas, sievieti maina pret sievieti, vīrieti - pret vīrieti, nemainot attiecīgo spēlētāju
novietojumu laukumā.
6.4. Posmos spēles tiesā komandu tiesneši, vai paši spēlētāji.
6.5. Spēli tiesā divi tiesneši (spēles 1. tiesnesis un spēles sekretārs) no šo spēli nespēlējošas
komandas.
6.6. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais organizators.
6.7. Ja komanda nenodrošina spēles tiesāšanu saskaņā ar spēļu grafiku, komandai tiek noņemts
viens punkts no attiecīgā sabraukuma kopvērtējuma.
6.8. Tiesnesim ir tiesības dot dzelteno kartīti par spēlētāja nesportisku rīcību, par ko tiek izdarīta
atzīme arī spēles protokolā un komanda tiek sodīta ar punktu un servi pretiniekam.
6.9. Finālspēlēs tiesnešus nodrošina LTSA.
6.10. Spēles notiek ar bumbām Mikasa VLS200 vai Molten V5M5000.
6.11. Ja starp komandām ir strīds par spēles bumbu, tad tiesneši bumbu izlozē.
7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa
7.1.Katrai komandai dalības maksa par piedalīšanos LTSA ziemas čempionātā ir 320,- EUR (trīs
simti desmit EUR)
7.2.Dalības maksa tiek izmantota čempionāta sarīkošanas organizatorisko izdevumu apmaksai
(tiesneši, zāles īres u.c.).
7.3.Dalības maksu jāiemaksā līdz komandas pirmajam sabraukumam.
7.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās apmaksā pati komanda.
8. Sacensību vērtēšana
8.1. Par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju komanda saņem
0 punktu; par spēli ar rezultātu 2:1 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus, zaudētāju komanda
saņem 1 punktu.
8.2. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.
8.3. Vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta pamatojoties uz kopējo visu spēļu setu
attiecību, nepieciešamības gadījumā uz kopēju visu spēļu setu punktu attiecību, savstarpējo spēli.
9. Apbalvošana
9.1. LTSA čempionāta godalgotās vietas izcīnījušās komandas saņem diplomu, spēlētāji medaļas;
9.2. Čempionāta laikā tiek noteikti labākie spēlētāji, kuri tiek apbalvoti ar balvām.
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10. Spēļu sistēma:
10.1.Pirmajā posmā komandas izspēlē divus apļus. Komandu iegūtas vietas tiek noteiktas,
pamatojoties uz izcīnītajiem punktiem.
10.2. Otrajā posmā pirmās astoņas komandas izspēlē astotnieku pēc divmīnusu sistēmas, bet
pārējās trīs komandas izspēlē savā starpā. Noslēgumā tiek apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji.
10.3. Spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem, līdz 25 punktiem ar 2 punktu starpību, izšķirošajā setā
līdz 15 punktiem ar 2 punktu starpību.
11. Dažādi
11.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi
pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
11.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko
palīdzību, nepieciešamības gadījumā spēļu sabraukumā vai atsevišķā spēlē mājinieku
komanda nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
11.3. Spēļu sabraukumos vai atsevišķā spēlē par organizatoriskajiem jautājumiem atbild komandas
pārstāvis, ar kuru iepriekš ir vienojies galvenais organizators.
11.4. Pēc sabraukuma spēlēm (atsevišķām spēlēm) atbildīgajam komandas pārstāvim līdz nākamās
darba dienas plkst. 12:00 jāpaziņo, jāatsūta pa e-pastu uz LTSA biroju notikušo spēļu rezultātus.
Divu dienu laikā sacensību galvenajam organizatoram jānogādā notikušo spēļu protokolus.
11.5. Visus Nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar sacensību rīkotājiem.
Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.
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