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Latvijas Tautas sporta asociācijas 25. gadu jubilejas kausa izcīņa 

volejbolā 

2015/2016.gads 

N O L I K U M S 
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      

Mājas lapa:     www.sportsvisiem.lv 

Galvenais organizators – Alvis Puzāks mob. tel. 28396598        

 

3. Laiks un vieta 
2016. gada 6. februāris plkst. 10:00 Cēsu sporta kompleksā, Piebalgas ielā 18.  

Noslēguma pasākums no plkst. 19:00. 
 

4. Dalībnieki un  pieteikšanas kārtība 

Pieteikties iesūtot iepriekšpieteikumu līdz 2016. gada 27. janvārim uz ltsa@riga.lv . Galīgo 

pieteikumu ar spēlētāju sarakstu un dalības maksu līdz 2016.g. 31.janvārim uz ltsa@riga.lv.  

4.1. Kausa izcīņā piedalās LTSA dalīborganizāciju pieteiktās komandas; 

4.2.LTSA Kausā var piedalīties šādas komandas - sievietes (-35,35+), vīrieši -40, 40+, MIX 

komandas. 

4.3. Komandu pieteikumā visa kausa izcīņas laikā var pieteikt ne vairāk kā 18 spēlētājus; 

4.4. Uz spēli komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus; 

4.5. Sieviešu/vīriešu komandas spēlētājām/iem ir atļauts spēlēt arī jauktajā komandā ar 

nosacījumu, ka attiecīgajai sieviešu/vīriešu komandai nav jauktās komandas ar tādu pašu 

nosaukumu.  

4.10. Komandā nedrīkst iekļaut: 

 2015./2016. gada sezonā  Baltijas līgā pieteiktās dalībnieces/kus; 

 Spēlētājas, kurām ir izsniegtas licences spēlēšanai ārzemju klubos; 

 Valsts izlašu dalībnieces;  

4.11.Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās obligāti ar spēlētāju numuriem. 

4.12.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. 
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6. Spēļu tiesāšana 

6.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB 2009. gada volejbola spēles 

noteikumiem. 

6.2. Spēles tiesā komandu tiesneši, vai paši spēlētāji. 

6.3. Spēli tiesā divi tiesneši (spēles 1. tiesnesis un spēles sekretārs). Spēles tiesneša un sekretāra 

pienākumus sabraukumā veic šo spēli nespēlējošas komandas pārstāvji saskaņā ar iepriekš 

galvenā organizatora noteiktu grafiku.  

6.4. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais organizators. 

 

7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa 

7.1. Katrai komandai dalības maksa par piedalīšanos LTSA Kausa izcīņā ir 70,00 EUR  

       ( septiņdesmit EUR 00 centi).  

7.2.Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās apmaksā pati komanda. 

7.3.Dalības maksu jāiemaksā vienu nedēļu pirms kausa izcīņas (31.01.2016) pārskaitījuma veidā. 

7.4. Rekvizīti -                      Latvijas Tautas sporta asociācija 

R.n. 40008022133 

Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050 

Swedbank AS 

Konts No  LV75HABA0551034016276 

Kods        HABALV22 

 

8. Sacensību vērtēšana 

8.1. Par spēli ar rezultātu 3:0 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju komanda saņem 0 

punktu; par spēli ar rezultātu 3:1 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju komanda 

saņem 0 punktu; par spēli ar rezultātu 3:2 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus, zaudētāju 

komanda saņem 1 punktu.  

8.2. Spēļu grafiki un vērtēšanas sistēma tiks noteikta atkarībā no turnīram pieteikto komanda 

skaita- pēc 31.01.2016. 

 

9. Apbalvošana 

9.1. LTSA Kausa izcīņas godalgotās vietas izcīnījušās komandas saņem kausu, diplomus un 

piemiņas balvas; 

 

10. Spēļu sistēma: 

10.1. Turnīra izspēles kārtību nosaka organizatori atkarībā no komandu skaita un kalendāru 

nosūta dalībniekiem ne vēlāk kā dienu pirms turnīra. 

 

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. 

11.5. Visus Nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar sacensību rīkotājiem.  

 Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams. 
 

 


