
Apstiprinu: 

 

G.Gorbatenkova 

LTSA ģenerālsekretāre 

 
LTSA rīkotais 

 

2016. gada LATVIJAS PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS AMATIERIEM 

2016. gada maijs - septembris 

 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis: 

1.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

1.2. strādājošo sporta aktivitāšu atbalstīšana; 

1.3. labāko LTSA pludmales volejbola komandu noteikšana. 

 

2. Vadība: 

Sacensības organizē un vada Latvijas Tautas sporta asociācija 

Telefons: 28396598 

E-pasts: ltsa@riga.lv 

Mājas lapa: www.sportsvisiem.lv 

Galvenais organizators: Alvis Puzāks tel: 28396598 

 

3. Vieta un laiks: 

Spēles notiek 8 posmos Vecāķu pludmalē, sākums plkst. 10:00. 

 28.maijs  

 11.jūnijs 

 18.jūnijs – Katrīnas Kauss - Alūksnē ( nolikums pielikumā) 

 2.jūlijs 

 16.jūlijs 

 30.jūlijs 

 8.augusts  

 20.-21.augusts- Starptautiskais turnīrs  

 10.septembris 

 

4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība: 

4.1. Vīriešu komandas: 

 1. grupa: līdz 40 gadiem, spēlē 2:2; 

 2. grupa: no 40 gadiem; -49.g., spēlē 2:2; 

 3.grupa:  50+ , spēlē 3:3; 

4.2. Sieviešu komandas: 

 1. grupa: līdz 35 gadiem, spēlē 2:2; 

 2. grupa: no 35 gadiem, spēlē 2:2; 

4.3. Jauktās komandas - vienā vecuma grupā, spēlē 2:2. 

4.4. Komanda sastāv no 2 spēlētājiem un 1 rezerves spēlētāja, jauktajā komandā 

var būt 2 rezerves spēlētāji – 1 sieviete, 1 vīrietis. Jauktās komandas spēlētājs(a) 



drīkst spēlēt arī citas grupas komandā. Vīriešu 3. grupā komanda sastāv no 3 

spēlētājiem un viena rezerves spēlētāja, ja nepieciešams. Vienā posmā vienā 

komandā drīkst spēlēt tikai vieni un tie paši divi spēlētāji, izņēmums ir vīriešu 

komandas no 40 gadiem, kuras var mainīt spēlētājus viena posma ietvaros, bet 

nedrīkst mainīt vienas spēles laikā; jauktajās komandās spēles laikā uz laukuma 

drīkst būt viens vīrietis un viena sieviete. 

4.5. gadījumā, ja kādā no grupām ir mazāk nekā 3 komandas, organizētāji 

piedāvā apvienot grupas; 

4.6. Atbilstību vecuma grupai nosaka tikai pēc dalībnieka dzimšanas gada, 

datumu neņemot vērā (piemēram - ja dalībnieks dzimis 31.12.1976, tad jau sākot 

ar 1.01.2016. viņš var tikt pieskaitīts vecuma grupai no 40 gadiem); 

4.7. komandā nedrīkst iekļaut spēlētājus, kuriem ir izsniegtas licences spēlēšanai 

ārzemju klubos, valsts izlašu dalībniekus un kandidātus pludmales volejbolā,   

pirmos 50 spēlētājus no Latvijas kopīgā pludmales volejbola reitinga, kā arī tos 

“Latvijas Pludmales Volejbola Līgas” (LPVL) licenzētos pludmales volejbola 

spēlētājus, kuri 2016. gada sezonā ir piedalījušies vai plāno piedalīties “ERGO 

Open” turnīros. 

4.8. komandas līdzdalība sacensībās jāpiesaka ne vēlāk kā vienu dienu 

pirms attiecīgā spēļu posma (uz pirmo posmu - līdz 27. maijam plkst.14.00); 

4.9. sacensību norises vietā galvenajam organizatoram jāiesniedz rakstisks 

pieteikums. 

 

5. Disciplinārie noteikumi: 

5.1. komandai, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši 

spēles iznākumu, protests rakstiskā veidā jāiesniedz sacensību galvenajam 

organizatoram vai spēļu posma galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes 

pēc spēles beigām, klāt pievienojot EUR 20, kurus komanda saņem atpakaļ, ja 

protests tiek atzīts par pamatotu. 

 

6. Sacensību norise un spēļu tiesāšana: 

6.1. vismaz vienu dienu pirms attiecīgā posma organizators sagatavo un nosūta 

komandām uz e-pastu spēļu grafiku atkarībā no pieteikto komandu skaita, kā arī 

ievieto spēļu grafiku mājas lapā www.sportsvisiem.lv.  

6.2. spēles notiek saskaņā ar FIVB apstiprinātiem pludmales volejbola 

noteikumiem ar saīsinātiem setiem un izņēmumu, ka ar augšējo piespēli nedrīkst 

bumbu pārspēlēt pretinieka laukumā.( http://www.beachvolley.lv ) 

6.3. spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 15 punktiem ar divu punktu 

pārsvaru, izšķirošajā setā spēlē līdz 11 punktiem ar divu punktu pārsvaru; 

6.4. spēļu garumi var tikt mainīti vadoties pēc pieteikušos komandu skaita; 

6.5. spēles tiesā attiecīgo spēli nespēlējošie komandu dalībnieki; 

6.6. sacensību sistēma katrā posmā tiek sastādīta, pamatojoties uz pieteikto 

komandu skaitu. 

 

7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa: 

7.1. Dalības maksa ir 10.00  EUR  no komandas; 

7.2.Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizēšanas izdevumiem 

(laukumu īre, transports u.c.), uzvarētāju apbalvošanai. 

http://www.sportsvisiem.lv/
http://www.beachvolley.lv/


7.3. visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati komanda.  

 

 

8. 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. vienādu punktu gadījumā, augstāka vieta ir komandai, kura uzvarējusi 

savstarpējā spēlē; 

8.3. katra posma kopvērtējumā par 1. līdz 4. vietu attiecīgi tiek piešķirti 50, 46, 

42, 38 punkti, par 5. līdz 8. vietu – 34, 32, 30, 28, par 9. un zemākajām vietām 

attiecīgi 26, 25, 24 u.t.t. punkti; 

8.4. spēļu sistēmā, kur komandas tiek sadalītas divās vai vairākās apakšgrupās 

un pēc tam izspēlē krustu (1. – 4.vieta), pārējām komandām punktu skaits tiek 

piešķirts pēc iegūtās vietas apakšgrupā. 

8.5. čempionāta kopvērtējumā augstāku vietu ieņem komanda, kura ieguvusi 

visvairāk punktu sešos ieskaites posmos; 

8.6. kopvērtējumā piedalās komandas, kas piedalījušās vismaz 6 spēļu posmos – 

(Katrīnas Kauss ieskaitot) tiek skaitīti 6 labākie komandas rezultāti. 

 

9. Apbalvošana: 

9.1.  katrā posmā tiks izspēlēti posma uzvarētāji – kausa ieguvēji katrā grupā. 

9.2. kopvērtējumā tiek noteikti LTSA 2016. gada pludmales volejbola 

čempionāta uzvarētāji un apbalvoti ar medaļām. 

 

10. Dažādi: 

10.1. katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu 

slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu; 

10.2. katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo 

medicīnisko palīdzību; 

10.3. visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar 

sacensību rīkotājiem. Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams; 

10.4. sacensības notiek jebkuros laika apstākļos. 
  

 

 

 

 

 

  


