
 

 Nolikums.  

1. Mērķis: 

1.1. Popularizēt sportisku, veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, spēlējot volejbolu. 

1.2. Veicināt veterānu volejbola attīstību Jelgavas novadā (Valgundes pagastā ). 

1.3. Noskaidrot labākās, neatlaidīgākās, sportiskākās veterānu komandas Valgundes 

sadraudzības kausā 2022. 

2. Vieta un laiks:  

2.1.  Sacensības notiks Valgundes sporta hallē. 

2.2.  Sacensības norisināsies 5.02. un 19.03.2022. 

2.3.  Sacensību sākums plkst.: 10:00 

3. Sacensību vadība: 

3.1.  Sacensības organizē Jelgavas novada Sporta centrs. Sacensību galvenais tiesnesis 

Jelgavas novada Valgundes pagasta sporta organizators Sarmīte Belte. 

4. Sacensību dalībnieki:  

4.1.  Sacensībās piedalās tikai uzaicinātās komandas no Valgundes, Ventspils, 

Skrundas, Saldus un Jelgavas. 

5. Sacensību izspēles sistēma: 

5.1. Sacensības norisināsies pēc FIVB Starptautiskajiem volejbola noteikumiem. 

5.2. Sacensību izspēles sistēma: 

5.3.  Komandas spēlēs spēli līdz divu setu uzvarai,  līdz 25 punktiem ar +2 punktu 

pārsvaru., 3 sets līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru. 

5.3.1. Uzvarot ar 2:0 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja komanda 0 

punktus. 

     5.3. 2. Par uzvaru ar 2:1, uzvarētāja komanda iegūst 2 punktus, bet zaudētāja 

komanda 1 punktu. 

5.4. Vienādu punktu gadījumā tiek skaitīta kopējo setu attiecība visās spēlēs. 

5.5. Visu spēļu iegūtos punktus izdala ar visu spēļu zaudētajiem punktiem, iegūstot 

koeficientu, kam lielāks koeficients, tam augstāka vieta. 

5.6. Ja koeficienti vienādi, tad skatās savstarpējo spēli. 

 



 

7. Medicīniskais nodrošinājums: 

7.1. Katrs sacensību dalībnieks pats atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

7.2. Sacensību organizators, nepieciešamības gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās 

palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu. 

9. Apbalvošana: 

9.1. Sacensību 1.-3. vietu ieguvēji saņems medaļas un gandarījuma balvas, bet 4.vietu 

un 5.vietu ieguvēji saņems mierinājuma balvu  par cīņas sparu un atsaucību Valgundes 

veterānu sadraudzības kausā volejbolā 2022. 

   10. Noteikumi ,,COVID - 19’’ izplatības Jelgavas novada Valgundes pagasta 

organizētājās sacensības: 

10.1. Sacensību dalībnieki, organizatori apņemas ievērot visus Latvijas teritorijā spēkā 

esošos, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos aktus, kas ir izdoti saistībā ar 

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanu uz attiecīgo brīdi. 

10.2. Komandām, kuras piedalās attiecīgā sabraukuma spēlēs ir jāiepazīstas ar 

attiecīgās pašvaldības izdotajiem sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumiem un 

noteiktajām prasībām, attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas 

izplatības novēršanai, un tie ir jāievēro. 

10.3. Attiecīgā sacensību posma organizatoriem (sporta skolām) ir jānodrošina, lai 

sacensību norises vietās būtu nepieciešamie dezinfekcijas līdzekļi. 

10.4. Sacensību posma organizatoriem jānodrošina, lai katrā ģērbtuvē atrastos tikai 

viena komanda (to piepildījums nepārsniedz 25 % ) kā arī iespējami bieži vēdināt 

telpas. 

10.5. Sacensības  notiek bez skatītāju klātbūtnes. 

10.6. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar Covid-19 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā 

formā). 

 

 

11. Nosacījumu spēļu laikā: 

  

11.1. Visā komandu tikšanās laikā komandas spēlētāji, treneri, tiesneši un iesaistīties 

darbinieki, nesarokojās. 

11.2. Katra komanda uz attiecīgo sabraukumu ņem līdzi un iesildās tikai ar savām 

bumbām. 

 11.3. Spēles tiek aizvadītas ar norādītām organizatoru bumbām, kuras pirms katras 

spēles tiek dezinficētas. 

 11.4. Pirms spēles izlozē komandu kapteiņi un tiesnesis/-ši, atrodas 2m attālumā viens 

nootra, kā arī pirms izlozes nesarokojas. 

11. 5. Pirms spēles komandas nostājas uz laukuma gala līnijas, pēc spēles pieteikuma – 

sasveicinās ar pretinieku komandu attālināti. Pēc sveiciena nesarokojoties ar pretinieku 

komandu, dodas uz savas komandas soliņu. 



 

11.6. Pēc katra seta visa komanda, tās treneri un citi pieteiktie darbinieki, kuri drīkst 

spēles laikā atrasties uz komandu soliņa, visi mainās pa laukuma labo pusi apkārt 

visam laukumam. 

 11.7. Pēc spēles komandas nostājas uz gala līnijas un atsveicinās, pēc sveiciena ar 

pretinieku komandu nesarokojas. 

Kontaktinformācija:   Valgundes sporta organizators   Sarmīte Belte 

mob.2600337,   Arnis Bergmanis mob: 26337081 , vkvalgunde@inbox.lv                                                             
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