
APSTIPRINĀTS 

 

Ķekavas novada pašvaldības sporta 

aģentūras direktore D. Cīrule 

2021. gada 1. decembrī 

 
ĶEKAVAS NOVADA ZIEMASSVĒTKU VOLEJBOLA TURNĪRS 2021 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis 

1.1.  Popularizēt volejbolu Ķekavas novada iedzīvotāju vidū; 

1.2.  Radīt sportisku sacensību starp novada iedzīvotājiem; 

1.3.  Noskaidrot Ziemassvētku volejbola turnīra uzvarētājus. 

 

2. Vieta un laiks 

2.1.  Ziemassvētku volejbola turnīrs norisināsies Ķekavas sporta klubā, vienlaicīgi divās zālēs; 

2.2.  Sacensību sākums 2021. gada 26. decembrī, plkst. 11.00. Reģistrācija no plkst. 10.00. 

 

3. Organizatori 

3.1.  Turnīru organizē Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra sadarbībā ar Latvijas Tautas 

sporta asociāciju. Galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par epidemioloģiskajiem drošības 

pasākumiem Andris Petrovs (m.26423130). 

 

4. Tiesneši 

4.1.  Spēles tiesā sacensību organizatoru nozīmēti tiesneši, strīdu gadījumā tiek pieaicināts sacensību 

galvenais tiesnesis.  

 

5. Dalībnieki un dalības maksa 

5.1. Turnīrā var piedalīties ikviens interesents. Komanda sastāv no 5 spēlētājiem (laukumā 4 

spēlētāji, no kuriem vismaz 1 sieviete, + 1 rezervists); 

5.2. Pirms turnīra sākuma ir iespējas veikt izmaiņas komandas pieteikumā (ja mainās dalībnieku 

sastāvs no iepriekš pieteiktā); 

5.3. Turnīrā nedrīkst piedalīties dalībnieki/-ces, kuri 2021./2022. gada sezonā ir izgājuši laukumā 

vismaz vienā spēlē Latvijas čempionātā volejbolā (augstākajā līgā); 

5.4. Maksimālais komandu skaits turnīrā – 20; 

5.5. Dalība turnīrā ir BEZ MAKSAS 

5.6. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības 

stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu 

apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā 

SportsKekava; 

5.7. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka ir iepazinušies un ievēros sporta objekta 

iekšējās kārtības noteikumus un aktuālos Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un 

piesardzības pasākumus. 

 

6. Pieteikumi 

6.1.  Turnīram jāpiesakās līdz 2021. gada 22. decembrim (ieskaitot) elektroniski mājaslapā 

sports.kekava.lv; 

 

 



7. Komandas kapteinis 

7.1.  Komandas kapteinis uzņemas atbildību par komandas uzvedību un disciplīnu; 

7.2.  Komandas kapteinis informē savu komandu laicīgi par spēļu laikiem; 

7.3.  Komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas iepazīstināšanu ar sacensību nolikumu. 

 

8. Sacensību noteikumi 

8.1.  Spēles notiks pēc starptautiskajiem FIVB noteikumiem, kuri ir brīvi pieejami mājaslapā 

http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp; 

8.2.  Tiesības uzsākt spēli tiek komandai, kuru nosaka izlozes rezultāti; 

8.3.  Turnīra izspēles kārtība tiks precizēta pēc visu pieteikumu saņemšanas; 

8.4.  Apakšgrupās komandas par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos 

uz spēli 0 punktus; 

8.5. Ja apakšgrupu turnīra noslēgumā kādām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vispirms tiek 

vērtēti savstarpējo spēļu rezultāti. Ja uzvaru un zaudējumu skaits ir vienāds, tad tiek ņemta vērā gūto un 

zaudēto punktu attiecība šo komandu savstarpējās spēlēs. Ja arī šie rādītāji ir vienādi, tiek ņemti vērā 

visu spēļu gūto un zaudēto punktu attiecība. Ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad tiek ņemti vērā visās spēlēs 

gūtie punkti; 

8.6.  Spēles tiek spēlētas līdz 25 punktiem (viens sets, ar 2 punktu pārsvaru). 

 

9.  Apbalvošana 

9.1.          Sacensībās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām un atbalstītāju sarūpētām balvām. 

Iespējamas papildus balvas labākajiem spēlētājiem, utt. 

 

10.  Protesti 

10.1.         Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas komandas 

intereses un tiek ietekmēts sacensību rezultāts, un tā neatzīst galīgo spēles rezultātu, tai ir tiesības 

iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) sacensību organizatoriem, kuriem jālemj par 

PROTESTA prasību atbalstīšanu vai noraidīšanu. 

 

11.  Organizatoriskie jautājumi 

11.1.       Sacensību organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību 

norisē, laikā, vietā un telpā; 

11.2.        Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam Ziemassvētku volejbola turnīra 2021 dalībniekam un tā 

nezināšana neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu ievērošanas un izpildes; 

11.3.        Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu andris.petrovs@kekava.lv vai zvanīt uz tel.nr. 26423130. 

 

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. Vizuālais materiāls var 

tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos. Vairāk – 

https://ej.uz/kekava_privatuma_politika. 
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