
	

	

 

 

SALDUS VOLEJBOLA LĪGAS 

sieviešu komandu 

2019./2020. sezonas 

  

N O L I K U M S 

  

  

1.Mērķis un uzdevumi.         

            Popularizēt volejbolu Saldus novadā un valstī. Iesaistīt iedzīvotājus nodarboties 
ar fiziskajām aktivitātēm. Ar volejbola palīdzību veicināt veselīga dzīves veida paradumu 
sabiedrības vidū. 

  

2. Sacensību vadība. 

2.1. Volejbola sacensības organizē biedrība VK Saldus, sacensību 
kontaktpersona Pauls Ņikitins. tel: 28619700, e-pasts: vksaldus@gmail.com. 
Sacensības atbalsta Saldus novada pašvaldība un p/a “Saldus TIKS centrs”. 

2.2. VK Saldus ir tiesīgi veikt atkāpas no Starptautisko volejbolu noteikumu prasībām 
sacensību vietas nodrošinājumā un iekārtojumā. 

2.3. Strīdus un pretenziju gadījumā gala lēmums pieder sacensību organizatoriem. 

2.4. SVL (SALDUS VOLEJBOLA LĪGA) sacensības apkalpo VK Saldus biedri un 
brīvprātīgie. 

  

 



	

	

3. Vieta un laiks. 

3.1. No 01.10.2018. līdz 30.04.2019. Saldus sporta kompleksā, Jelgavas ielā 6, Saldū.  

3.2. Sacensību vieta un laiks var tikt mainīti iepriekšs par to laicīgi paziņojot komandu 
pārstāvjiem. 

3.3. Sacensību norises vietā ir AIZLIEGTS LIETOT TABAKAS IZSTRĀDĀJUMUS, 
ALKOHOLU UN CITAS APREIBINOŠANAS VIELAS! 

  

4. Pieteikšanās kārtība. 

4.1. Pieteikšanās līdz 20.septembra  plkst. 17:00 vai līdz brīdim, kad sasniegts 
maksimālais komandu skaits. 

4.2. Komanda tiek pieteikta elektroniski nosūtot komandas vārdisko pieteikumu. 
Pieteikums jānosūta uz e-pastu: vksaldus@gmail.com. 

  

5. Sacensību dalībnieki. 

4.1. Maksimālais komandu skaits - 8 komandas. 

4.2. Komandas spēlē vienādas krāsas kreklos ar numuriem. Spēlētājām numuri nedrīkst 
dublēties. 

4.3. Komandā drīkst pieteikt 18 spēlētājas. 

4.4. Ja komanda uz spēli ieradusies 7 spēlētāju sastāvā, tad komanda drīkst spēlēt ar 1 
libero (ar atšķirīgu krāsas kreklu). Ja kāda no laukuma spēlētājām tiek traumēta, libero 
drīkst šo spēlētāju aizvietot un turpināt spēli kā laukuma spēlētājs. 

4.5. Ja komanda ieradusies 6 spēlētāju sastāvā, tad komanda spēlē bez libero. Ja kāda 
no laukuma spēlētājām tiek traumēta, tad komanda drīkst pabeigt spēli 5 spēlētāju 
sastāvā bez brīvās zonas ievērošanas. 

4.6. Komanda uz spēli nedrīkst ierasties 5 spēlētāju sastāvā. Par to komandai tiek 
piešķirts zaudējums 3:0 (25:0; 25:0;25:0) un naudas sods 20EUR, kas jāsamaksā līdz 
nākamajai spēlei. 

4.7. Ja komanda dažādu iemslu dēļ nevar ierasties uz spēli noteiktā datumā, tā informē 
organizatorus vismaz 3 dienas iepriekšs. Ja nepieciešamas korekcijas spēļu grafikos, 
tad komanda par to vienojas ar organizatoriem. Korekcijas drīkst veikt 2 reizes. Ja 
nepieciešama 3 reize, pati komanda uzņemas organizatoriskos pienākumus - tiesāšanu, 
protokolēšanu, statistikas fiksāciju un vienojas ar komandu pārstāvjiem, par norises vietu, 
laiku un datumu. Pēc spēlēm nosūtot elektroniski aizpildītus spēļu un statistikas 
protokolus SVL organizatoriem.  

4.8. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts 50EUR sods, kas jāsamaksā līdz 
nākamajām spēlēm. Ja komanda neveic soda maksājumu tā tiek diskvalificēta saglabājot 
izspēlēto spēļu rezultātus turnīra tabulā. Šajā gadījumā sacensību organizatoriem ir 
tiesības neatmaksāt dalības maksu. 



	

	

4.9. Pieteikumā drīkst pieteikt spēlētājas, kas piedalās Latvijas volejbola čempionātā. 
Spēles pieteikumā drīkst pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju no LČ nepārsniedzot 
pieteikuma maksimālo spēlētāju skaitu. SVL nedrīkst spēlēt spēlētājas no Latvijas 
sieviešu izlases, kā arī spēlētājas no  eiropas un citām līgām, kas uzskatāmas par augsta 
profesionāla līmeņa komandām. 

4.10. Play-off spēlēs drīkst piedalīties spēlētājas, kas nospēlējušas vismaz 50% no 
regulārā čempionāta spēlēm.  

4.11. Ja sezonas sākumā ir zināmi spēlētājas kas veselības dēļ varētu nenospēlēt 50% 
no spēlēm, komanda informē organizātorus. Komandas pārstāvim iesniedzot 
organizatoriem ārsta zīmi vai izziņu par attiecīgo spēlētāju, organizatori pieņem lēmumu, 
vai spēlētājai ļaut piedalīties sacensībās. 

4.12. Drīkst pieteikt tikai sieviešu komandas.  

4.13. Spēlētājas, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, kopā ar pieteikumu iesniedz 
vecāku rakstisku atļauju par dalību čempionātā un izziņu no ārsta par veselības stāvokļa 
atbilstību sacensībām, kas jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei. 

4.14. Par patiesu datu iesniegšanu ir atbildīgs komandas treneris vai komandas pārstāvis 
(gadījumā ja komandai nav trenera), kas uzņemas pilnu atbildību par sniegtajiem datiem. 

4.15. Parakstot pieteikuma anketu un piedaloties sacensībās dalībniece apstiprina, ka 
tam nav iebildumu pret to, ka spēlētāja personīgie dati (vārds, uzvārds, dzimšanas 
datums, augums, svars, valsts) un fotogrāfijas tiek publicētas sacensību mājas lapā un 
sociālajos tīklos un tiek izmantotas reklāmas nolūkos. 

4.16. Spēlētājas nedrīkst atrasties alkohola un citu apreibinošu vielu iedarbībā. Aizdomu 
gadījumā sacensību organizētājiem ir tiesības pieaicināt attiecīgas instances, lai veiktu 
pārbaudi.  

4.17. Par negodīgu darbību izdarīšanu, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3 (0:25, 
0:25, 0:25). Pie atkārtotas negodīgas darbības komanda tiek izslēgta no dalības SVL 
neatmaksājot komandas iemaksāto dalības maksu. 

Par savu veselības stāvokli katra sacensību dalībniece atbildīga personīgi!  

  

6. Finansiālie nosacījumi. 

Dalības maksa 200EUR no komandas. Dalības maksa tiek samaksāta līdz komandas 
pirmajai spēlei.  

 

7. Spēlētāju formas. 

7.1. Komandai jāspēlē vienādos kreklos.  

7.2. Spēlētāju krekliem jābūt numurētiem. 

 

  



	

	

8. Bumbas. 

8.1. Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām volejbola bumbām 
MIKASA MVA200 vai MIKASA V200W. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, 
iesildīšanās laikā bumbas nodrošina pašas komandas  

9. Sacensību vērtēšana un izspēles sistēma. 

9.1. Sacensības notiek pēc FIVB noteikumiem. Organizatoriem ir tiesības veikt atkāpes 
no noteikumiem un zāles iekārtojuma. 

9.2. Sacensības tiesā organizatoru norīkoti tiesneši un sekretariāts. 

9.3. Turnīrā komandas izspēlē divus apļus katra ar katru. 

9.4. Izslēgšanas spēles jeb play-off sistēma komandām tiks paziņota, kad būs zināms 
SVL komandu skaits. 

9.5. Tiek spēlētas pilnās spēles ar trīs setu uzvaru līdz 25 punktiem ar 2 punktu pārsvaru. 

9.6. Spēles notiek sabraukumu veidā. 

  

  

10. Apbalvošana. 

10.1.  1.-4. komandas apbalvo ar naudas balvām un pārsteiguma balvām no 
atbalstītājiem. 

10.2. Komandā tiek apbalvoti 12 spēlētājas, kas ieradušās uz finālspēlēm un ir 
nospēlējušas vismaz 50% no spēlēm. 

 
	


