
 

Rēzeknes novada Junioru Volejbola līga (JVL) 

Nolikums 

2015./2016.gada sezonai 

 
 I MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par sporta aktivitātēm. 

2. Popularizēt volejbola spēli Rēzeknes  un  kaimiņu novadu bērnu un jauniešu vidū. 

3. Veicināt bērnu un jauniešu meistarības izaugsmi un jaunu komandu veidošanos volejbolā. 

4. Noskaidrot  Rēzeknes u. c. novadu labākās komandas volejbolā starp jauniešiem un jaunietēm. 

 

II VOLEJBOLA LĪGAS DALĪBNIEKI 

1. Komanda, kuras dalībnieki uz sacensību sākumu ir sasnieguši  15 gadu vecumu un ir ne vecāki par 

19 gadiem ( 2000. dz.g. – 1996. dz.g. ) un nav licencēti kā Latvijas volejbola līgu spēlētāji. 

2. Komandas sastāvs līdz 12 dalībniekiem. 

3. Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, regulāru 

veselības pārbaužu veikšanu un spējām piedalīties sacensībās. 

4.  Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu ir atbildīgi 

vecāki un attiecīgo komandu vadītāji. 

5. Spēlētāji ( nepilngadīgie ) junioru volejbola līgas sacensībās drīkst piedalīties tikai ar ārsta un 

vecāku rakstiskām atļaujām, kas glabājas pie komandas vadītāja. 

 

III SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA 

1. 1. Rēzeknes novada Junioru Volejbola līgas ( turpmāk tekstā JVL ) sacensības organizē un vada Rēzeknes 

novada BJSS – tās direktors Aldis Ciukmacis, tālr.26171510, e-pasts: sports@rdnet.lv 

2. Par JVL spēļu norisi atbild Rēzeknes novada BJSS volejbola treneri: 

- Oļegs Žukovs, tālr. 28313957, 

- Arnis Žogots tālr. 26674761. 

3. JVL sacensību vadītāja pienākums ir organizēt un vadīt sacensības atbilstoši augstiem sacensību un 

ētiskiem principiem, šī nolikuma prasībām un volejbola spēles noteikumiem. Patstāvīgi pieņemt 

lēmumus, izdot instrukcijas un rīkojumus, kas ir saistoši visiem JVL dalībniekiem.  

 

IV VIETA UN LAIKS 

1.  Rēzeknes novada JVL sacensības notiek posmu veidā no 2015. gada 17. oktobra līdz 12. decembrim 

atbilstoši apstiprinātam spēļu kalendāram. Spēļu  kalendārs ir  šī nolikuma sastāvdaļa. Pavisam ir 

paredzēti divi komandu posmi un vēl papildus viens posms izslēgšanas spēlēm. Sacensības notiks 

2015.gada 17.10, 14.11., 12.12. 
2. Sacensības notiek  Rēzeknes novada Adamovas speciālās internātpamatskolas sporta zālē           

( jaunieši ) un Bērzgales pamatskolas sporta zālē ( jaunietes ). Sacensību norises laiks no plkst.   

09 00. līdz 18 00 ( atkarībā no spēļu kalendāra ). 

 

 

V NORISE UN NOTEIKUMI 

1. Spēles notiek saskaņā ar starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem ar saīsinātu spēles laiku -     

2 seti līdz 25 punktu iegūšanai. Ja pēc 2 setiem rezultāts ir neizšķirts 1 :1 un arī iegūto, un 

zaudēto punktu skaits starp komandām ir vienāds, tiek izspēlēts 3. sets – līdz 15 punktiem, bet 

ja iegūto un zaudēto punktu skaits nav vienāds, tad vinnē komanda, kurai setu punktu skaits ir 

lielāks. Izslēgšanas spēlēs uzvarēto setu skaits var būt palielināts.  

2. Sacensības notiek divās kārtās – priekšsacīkstes divos apļos un izslēgšanas spēles. 

3. Izspēles kārtība atkarīga no pieteikušos komandu skaita, to nosaka speciāls nolikuma pielikums, kurš 

tiks izveidots sākoties čempionātam. Iespējama komandu sadalīšana divās grupās pēc pirmo divu 

apļu izspēles, kas turpmāk izslēgšanas spēlēs cīnīsies par „Lielo” un „Mazo” kausu.  



 4. Par uzvaru 2 uzvarētos setos regulārā čempionātā komanda uzvarētāja turnīra tabulā saņem 3, bet 

zaudētāja 0 punktu; par rezultātu 2:1 –  attiecīgi 2 un 1 . Par neierašanos uz spēli komandai tiek 

piešķirts tehniskais zaudējums 0:3. 

 5. Spēļu pārcelšana var tikt veikta tikai, saskaņojot ar JVL vadību un abām pusēm vienojoties, ka 

attiecīgā spēle izspēlējama ne vēlāk kā līdz nākamajai regulārajai spēlei. 

 6. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 

2) pēc labākās punktu starpības setos savstarpējās spēlēs; 

3) pēc lielākā gūto punktu skaita setos savstarpējās spēlēs; 

4) pēc labākās punktu starpības setos visās spēlēs. 

          7. Visus strīdus un domstarpības izšķir JVL vadība vai nozīmētie tiesneši spēles dienā. 

          8. Visas JVL sacensības tiek izspēlētas ar bumbu MOLTEN 5000. 

  

VI NODROŠINĀJUMS 

1.Komandas sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās – transports, ēdināšanas u.c.     

izdevumi. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības BJSS sedz sacensību rīkošanas izdevumus – tiesāšana, komandu   

apbalvošana un balvas labākajiem spēlētājiem.  

 

VII  PIETEIKUMI 

        1. Komandas dalībnieki jāpiesaka iepriekš līdz š.g. 16. oktobrim plkst. 14 00 rakstiski, pa e-pastu  

sports@rdnet.lv . Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads un tās pārstāvja kontakt telefons un e-pasts ( pielikums Nr.1 ). Pieteikuma oriģināls 

iesniedzams sacensību dienā. 

 2. JVL sacensībām pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

    3. Pirms izslēgšanas spēlēm komandas drīkst pieteikt divus jaunus spēlētājus. Lai pieteiktu papildu                     

spēlētājus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju. 

 

VIII  APBALVOŠANA 

   1. Līgas uzvarētāja komandu gan jauniešiem, gan jaunietēm apbalvo ar diplomu un kausu. Nākamo   

divu vietu ieguvējus -  ar diplomu un piemiņas medaļu.  

   2. Ja tiks izveidotas divas grupas, tad apbalvošanai ir paredzēti „Lielais” un „Mazais” kauss.  

   3. Pirmo trīs vietu komandu spēlētājus un pārstāvjus apbalvos ar diplomiem un medaļām.  

        4. Labākais sacensību spēlētājs gan jauniešiem, gan jaunietēm tiks apbalvots ar piemiņas balvu. 

 

  XI DAŽĀDI 

   1. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot attiecīgās sporta bāzes iekšējās kartības 

noteikumus. 

   2. Komandas sporta skolotājs/pārstāvis ir atbildīgs par savas komandas dalībnieku instruēšanu par 

drošības noteikumiem un to ievērošanu, ģērbtuvju, citu sabiedrisko telpu un inventāra uzturēšanu 

kārtībā.  
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Pielikums 1. 

 

_________________________ komandas 

Rēzeknes novada Junioru Volejbola līga (JVL) 
 

PIETEIKUMS 

 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

gads 

Paraksts par to, ka katrs 

sacensību dalībnieks 

personīgi uzņemas atbildību 

par savu veselības stāvokli, 

par drošības instruktāžu un 

iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________ 

Komandas vadītāja vārds, uzvārds, kontakttelefons, e pasts. 
 

 


