
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas “Volejbola turnīrs 2018’’ 

nolikums 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1 Popularizēt volejbolu kā aktīvu un veselīgu fizisko aktivitāti LSPA studentu vidū. 

1.2 Veicināt studentu saskarsmi savā starpā, kā arī veicināt komunikācijas 

veidošanos ar citu kursu studentiem. 

1.3 Noskaidrot labākās LSPA volejbola komandas 2018./2019.akadēmiskajā gadā 

1.4 Noskaidrot labākos spēlētājus. 

2. Dalībnieki 

2.1 LSPA darbinieki un 1.- 4. kursa studenti. Jauktā komanda (4 puiši + 2 meitenes), 

rezervē 2 spelētāji (1 puisis + 1 meitene). 

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

specializācijas students. 

2.3 Komandām jābūt vienotai tematikai formu elementos, kas atspoguļo komandas 

nosaukumu - tiks ņemts vērā arī radošums. Komandu nosaukumu tematika- LSPA 

studiju kursu priekšmetu atspoguļošana ( piemēram, anatomija, bioķīmija) 

3. Organizatori 

3.1 LSPA 2. kursa volejbola specializācijas studenti 

4. Vieta, laiks 

4.1 LSPA A.korpusa sporta zāle ( 129. un 145. zāle)  1. stāvā, 2018.gada 

10.decembrī, plkst.15.00.  

4.2 Atklāšana notiks 129. zālē 14:45. Atklāšanā piedalās 2. kursa volejbola 

specializācijas studenti, viesi- LSPA rektors, LSPA sporta kluba vadītājs. 

5. Izspēļu sistēma 

5.1 Komandas tiks izlozētas apakšgrupās.  

5.2 Spēles noritēs uz noteiktu laiku 10 - 15 minūtes, šis laiks būs atkarīgs no 

pieteikušos komandu skaita, un tiks paziņots sacensību dienā. 

5.3 Fināls un spēlē par 3.vietu noritēs līdz 25 gūtiem punktiem ar divu punktu 

pārsvaru, 1 sets. 

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

zaudētu spēli 0 punktu. 

6. Noteikumi 

6.1 Spēles notiek pēc FIVB starptautiskajiem volejbola noteikumiem. 

6.2 Uz laukuma vienlaicīgi drīkst atrasties 4 puiši un 2 meitenes. 

6.3 Starpspēļu laiks ir 6 min - 4min tiek atvēlētas priekš iesildīšanās (gremdēm, 

servēm). 

7.Pieteikumi 

Pieteikumi jāiesūta līdz 7.decembrim volejbolaturnirs2018@gmail.com 

Parakstītus pieteikumus jāiesniedz spēļu dienā reģistrējot komandu līdz plkst. 

11:40 ( 105. kabinets), 11:45  notiks grupu izloze. 

Pieteikuma veidlapa pievienota pielikumā.  

8. Medicīniskais nodrošinājums 

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

pieteikuma veidlapā . 
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8.2 Organizatori traumu gadījumā nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu. 

9. Inventārs 

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

10. Disciplīnas sankcijas 

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

zaudējums 0:15. 

10.2 Ja komandas neivēro nosacījumus par formu tematiku var tikt piemērotas 

sankcijas līdz diskvalifikācijai.   

11. Tiesneši 

11.1 Spēles tiesā iepriekšējās spēles zaudētāji (1.tiesnesis, 2.tiesnesis un sekretārs, 

kas ir norādīti komandas pieteikumā, kā arī 1. kursa volejbola specializācijas 

studenti). 

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

Galvenais turnīra tiesnesis - Ričards Ozols. 

12. Rezultāti 

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

spēļu zalēs, turnīra tabulas aizpilda galvenais tiesnesis. 

13. Dažādi 

13.1 Spēļu laikā notiks dažādas aktivitātes laukuma malā, 129. zālē aiz volejbola 

laukuma.  

13.2 Pēc turnīra atklāšanas notiks kopēja iesildīšanās abās spēļu zālēs(129. un 145. 

zālē). 

14. Turnīra atbalstītāji 

14.1 LSPA sporta klubs, AS Dinamo Rīga, konditoreja “Mazliet elegances”, 

Pafbet/O-Sands, GUNSnLASERS 

15. Apbalvošana 

15.1 Apbalvos 1-3.vietu ieguvušās komandas. 

15.2 Būs pārsteiguma balvas nominācijās- turnīra vērtīgākais spēlētājs (MVP), 

labākais tiesnesis (nosaka – LSPA docētāja Aleksandra Tihovska), radošākais 

komandas formas tērps (nosaka LSPA goda viesi.) MVP nosaka katras komandas 

kapteinis pēc spēles pie sekretāra, ierakstot protokolā, spēlētāja vārdu uzvārdu. 

 

 

Nolikumu sastādīja: 

2.kursa volejbola specializācijas studenti, 

Amanda Buša, Aiva Balcere, Alise Lece, Arvis Zelčs, Jānis Dīķis, Ričards Ozols 

 

Jautājumu gadījumā rakstīt epastā:  volejbolaturnirs2018@gmail.com 

 

 


