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LSPA Volejbola turnīrs 2019 

 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķi un uzdevumi 

1. Popularizēt volejbolu LSPA studentu un darbinieku vidū. 

2. Veicināt studentu saskarsmi savā starpā, kā arī veicināt komunikācijas veidošanos 

ar citu kursu studentiem un akadēmijas darbiniekiem. 

3. Noskaidrot labākās LSPA volejbola komandas vīriešu un sieviešu konkurencē 

2019./2020. studiju gadā.  

4. Noskaidrot labāko spēlētāju finālspēlēs, labāko tiesnesi un radošāko komandu. 

 

2. Dalībnieki 

2.1. LSPA 1.-4. kursa studenti un darbinieki. Dalītās komandās – vīrieši un 

sievietes. 

2.2. Komandas veido viena kursa studenti un komandā drīkst būt tikai 1 volejbola 

specializācijas students vai students, kurš spēlē LSPA volejbola komandā. 

Komandu veido 6 spēlētāji uz laukuma un viens rezereves spēlētājs (7 

spēlētāji). 

2.3. Komandām jābūt vienotai, tematiskai  formai, kas atspoguļo ’’Pasaules 

slavenus mūziķus, vai popgrupas’’. Turnīra beigās visradošākā komanda tiks 

pie balvas (vērtē goda viesi). 

 

3. Organizatori 

3.1. LSPA 2. kursa volejbola specializācijas studenti. 

 

4. Vieta, laiks 

4.1. LSPA A korpusa sporta zāles- 129.- volejbola zāle un 145.- vingrošanas zāle,1. 

stāvā, 12.decembrī, 2019.gadā.  

4.2. Atklāšanas  ceremonija norisināsies 129. zālē plkst. 15:50. Atklāšanā piedalās 

2. kursa volejbola specializācijas studenti, turnīrā pieteikušās komandas, viesi- 

LSPA rektors, LSPA sporta kluba vadītājs, goda viesi- vienas no Latvijas 

volejbola uzlecošajām zvaigznēm. 

4.3. Pulcēšanās no plkst. 15:20- 129. zālē.  
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5. Izspēļu sistēma 

5.1. Komandas tiks izlozētas apakšgrupās.  

5.2. Spēles noritēs uz noteiktu laiku, šis laiks būs atkarīgs no pieteikušos komandu 

skaita, un tiks paziņots sacensību dienā. Arī laiks starp spēlēm tiks noteikts 

sacensību dienā pēc pieteikušos komandu skaita.  

5.3. Ja spēles rezultāts sasniedz 25 punktus kādai no komandām pirms laika beigām 

– spēle beidzas.  

5.4. Fināls un spēle par 3.vietu noritēs līdz 25 gūtiem punktiem ar divu punktu 

pārsvaru, 1 sets. 

5.5. Par uzvarētu spēli tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu spēli 1 punkts, par 

zaudētu spēli 0 punktu. 

5.6. Izspēļu sistēma tiks paziņota dienu pirms turnīra sākuma (Tiks izvērtēts 

pieteikušos komandu skaits un izvēlēta atbilstošākā izspēles sistēma gan 

sieviešu, gan vīriešu konkurencē.)  

 

6. Noteikumi 

6.1. Spēles notiek pēc FIVB starptautiskajiem volejbola noteikumiem. 

6.2. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst atrasties 1 volejbola specializācijas students vai 

students kas spēlē LSPA volejbola komandā. (skatīt punktu 2.2.) 

6.3. Jāpiedalās un jāspēlē visiem komandā pieteiktajiem spēlētājiem. 

6.4. Komandām jāseko līdzi spēļu kalendāram, kas būs izlikts abās spēļu zālēs pie 

sienas. Ja spēles tiek izspēlētas ātrāk par paredzēto laiku, iespējams nākamā spēle var 

sākties ātrāk. (Lemj galvenais tienesis) 

 

7. Pieteikumi 

7.1. Komandu pieteikumi jāiesūta līdz 9.decembrim uz e-pastu anija.jurdza@lspa.lv  

7.2. Parakstītus pieteikumus jāiesniedz spēļu dienā, reģistrējot komandu līdz plkst. 

12:00 ( 105. kabinetā- 1.stāvā ejot uz volejbola zāli) un šeit, no plkst. 11:30  notiks 

arī grupu izloze (105.kabinetā). 

7.3. Pieteikuma veidlapa pievienota pielikumā. (1.pielikums)  

 

 

8. Medicīniskais nodrošinājums 

8.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, parakstoties par to 

pieteikuma veidlapā . 

8.2. Organizatori traumu gadījumā nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu. 
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9. Inventārs 

9.1. Volejbola tīkls, volejbola bumbas, rezultāta tablo, svilpes, hronometri, 

mikrofons, mūzikas aprīkojums. 

 

10. Disciplinārās sankcijas 

10.1 Ja komanda neierodas vai kavē spēli vairāk kā 5 minūtes, tiek piešķirts 

zaudējums 0:25. 

10.2. Ja komanda ierodas uz spēli ar kavējumu līdz 5 minūtēm, komanda sāk ar 

zaudējumu 0:5.  

10.3. Ja komandas nav ievērojušas tematiku (punkts 2.3.), katru spēli komanda 

sāk ar rezultātu 0:5. 

10.3.1. Ja abas komandas nav ievērojušas tematiku, tad komanda sāk ar 

rezultātu -5:-5. 

10.4. Ja zaudētāju komanda atsakās no tiesāšanas, tad nākamajā spēlē komanda 

sāk ar rezultātu -10:0. 

 

 

11. Tiesneši 

11.2. Pirmo spēli un finālspeles tiesā 2. kursa volejbola specializācijas studenti. 

Galvenais turnīra tiesnesis – Emīls Ralfs Pastva (neskaidrību gadījumā, kontaktēties 

pa e-pastu emils-ralfs.pastva@lspa.lv) 

11.1. Spēles tiesā iepriekšējās spēles zaudētāju komanda (1.tiesnesis un  2.tiesnesis 

kas ir norādīti komandas pieteikumā). 

 

 

12. Rezultāti 

12.1.  Rezultāti tiks atspoguļoti izspēļu tabulās, kas tiks piestiprinātas pie sienas abās 

spēļu zalēs, turnīra tabulas aizpilda galvenais turnīra tiesnesis. 

12.2. Par uzvarētu spēli tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu spēli 1 punkts, par 

zaudētu spēli 0 punktu. 

12.3. Vienādu punktu gadījumā, tiks vērtēta mazo punktu attiecība, komanda kurai šī 

attiecība būs mazāka- ierindosies augstākā vietā.  

 

13. Dažādi 

13.1. Laukuma malā būs foto stūrītis, kur turnīra dalībnieki varēs fotografēties paši un 

kopā ar turnīra galvenajiem viesiem, un popularizēt akadēmiju interneta vietnēs.  

13.2. Komandām sacensību laikā, brīvā brīdī ir jānobildējas foto stūrītī (jābūt vismaz 

vienai komandas kopbildei). 
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14. Turnīra atbalstītāji 

14.1. LSPA Sporta klubs, Pafbet/O-Sands, SIA Naukšēni,  

 

15. Apbalvošana 

15.1. Apbalvotas tiek 1-3.vietu ieguvušās komandas. 

15.2. Būs pārsteiguma balvas nominācijās- turnīra MVP (specializācijas studenti 

nosaka finālspēlēs), labākais tiesnesis (nosaka pasniedzēja A. Misirova), radošākais 

komandas formas tērps (nosaka LSPA goda viesi). 

 

 

 

2. kursa specializācijas studenti 

 

 
 


