
Apstiprinu: 

(paraksts) ____________________ 

LSPA Sporta klubs 

SERGEJS SAULĪTE 

(datums) ____________________ 

 

Nolikums 

LSPA Volejbola čempionāts 

 

1. Mērķis un uzdevumi. 

 Popularizēt volejbolu kā sporta veidu LSPA studentu vidū. 

 Veicināt draudzīgu attiecību veidošanos starp kursiem un grupām; 

 Dot iespēju komandām uzkrāt spēļu pieredzi; 

 Uzzināt aktīvāko komandu un labākos spēlētājus. 

2. Vieta un laiks. 

LSPA A korpusa sporta zāle (129.) un vingrošanas vecā, lielā zāle (142.). 

2014. gada 9. decembris, no plkst. 15.00. 

3.  Sacensību organizators. 

LSPA Sporta klubs un 3. kursa volejbola specializācijas studenti. 

4. Sacensību vadība. 

Galvenais tiesnesis- Daniels Garančs (daniels.garancs@lspa.lv); 

Galvenā tiesneša palīgs- Eva Janīte (eva.janite@lspa.lv); 

Galvenā sekretāre- Jana Ļeļeva (jana.leleva@lspa.lv). 

5. Dalībnieki. 

LSPA pilna laika dienas nodaļas studenti. Jauktā komanda (4 puiši + 2 meitenes) rezervē 2 

spēlētāji (1 puisis + 1 meitene). Komandas veido viena kursa studenti. 

6. Bumbas. 

Ar Molten volejbola bumbām. 

7. Izspēles sistēma. 

Ja komandu skaits ir ne vairāk kā 5 komandas, tad tiek dalītas apakšgrupās. 

1.kārtā- komandas spēlē vienu apli katru ar katru līdz 1 seta uzvarai, sets līdz 21 punktam 

(pēdējais punkts 21);  

2.kārtā- atkarībā no apakšgrupu skaita: 

Ja ir divas apakšgrupas, tad spēlē 1. un 2.vietu ieguvējas spēlē pēc sistēmas „krusts”. Vairāk 

apakšgrupu gadījumā spēlē 1.vietu ieguvējas pēc „apļa” sistēmas. Fināla spēles par 1. un 3. vietu līdz 

2 setu uzvarai ar 21 punktu, trešais sets līdz 15 punktiem. 

8. Vērtēšana. 

Uzvara - 2 punkti; zaudējums - 1 punkts; par neierašanos - 0 punkti. 

Vienādu punktu skaita gadījumā vērtē pēc uzvarēto un zaudēto punktu attiecības. Ja sakrīt, tad 

vērtē savstarpējo spēli. 

9. Apbalvošana. 

1.-3. vietu ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar diplomu un kliņģeri. Spēlētāji ar diplomu un 

individuālajām balvām. Pēc tiesnešu komisijas lēmuma apbalvos divus spēlētājus. 

10. Tiesāšana. 

Tiesā 1. kursa volejbola specializācijas studenti un komandu pieteikumos norādītie tiesneši. 

11. Pieteikumi. 

Jāiesniedz 5.decembrī (elektroniski) Danielam Garančam 3. kursa 1. grupas studentam. 

Jānorāda komandas nosaukums, spēlētāju vārds, uzvārds, grupa, komandas kapteinis (telefona 

numurs), tiesnesis. 

Pēdējais termiņš 8.decembris plkst. 11.30 6. kabinets pārstāvju sanāksmē. Ierašanās 

obligāta, pieteikumi papīra veidā. 9.decembrī pieteikumi vairs netiek pieņemti!!! 
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