
 
Apstiprinu:_______________ 

PI „Saulkrastu sporta centrs” vadītāja Aiva Aparjode 

Saulkrastos, 2019.gada 5.martā 

 

 

 

 

Saulkrastu ziemas kausa izcīņa volejbolā 2019 

 
Organizators 

Sacensības organizē Saulkrastu novada pašvaldības iestāde „Saulkrastu sporta centrs”.  

 

Mērķis 

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

 

Uzdevumi 

Noskaidrot labākos novada un apkārtnes volejbolistus; 

Pilnveidot sporta pasākumu piedāvājumu Saulkrastu novadā. 

 

Norises vieta  

Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 

Norises laiks 

2019.gada 8. decembris; 

Reģistrācija no 8:30; 

Pirmās spēles sākums 9:00. 

 

Dalībnieki 

Sacensības notiek vienā grupā; 

Komandas pieteikumā jābūt ne vairāk, kā 12 un ne mazāk, kā 6 dalībniekiem; 

Dalībnieku vecums – no 16 gadiem; 

Komandā jābūt vismaz vienai sievietei; 

Turnīrā katrā komandā drīkst piedalīties tikai viens spēlētājs, kas pēdējo  divu sezonu laikā 

bijis pieteikts Latvijas 1.līgas vai virslīgas komandās. Šis ierobežojums attiecas tikai uz 

vīriešiem. 

 

Dalības maksa 

Dalības maksa no komandas - 10.00 eiro, kas tiek iemaksāti kasē turnīra norises vietā. 

 

Pieteikšanās 

Pieteikšanās komandām līdz 2019.gada 4.decembrim, sūtot komandas nosaukumu, komandas 

kapteiņa vārdu, uzvārdu, kontakttālruni uz sports@saulkrasti.lv. Dalībnieku vārdu 

precizējumi tiks pieņemti līdz pirmās spēles sākumam. 

Pieteikumā katrs dalībnieks ar parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības 

stāvokli. Spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam nepieciešama vecāku atļauja un ārsta izziņa, ja 

tāda iepriekš nav iesniegta sporta centrā. 

 

 

mailto:sports@saulkrasti.lv


Norises kārtība 

Spēles garums - līdz trīs setu uzvarai.  

Turnīra izspēles kārtība – atkarībā no pieteikušos komandu skaita.  

Par uzvaru ar 3:0 vai 3:1 komandai tiek piešķirti 3 punkti, par zaudējumu – 0 punktu. Par 

rezultātu 3:2 - 2 un 1 punkts. 

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek vērtēts: 

• savstarpējā spēle; 

• setu attiecība savstarpējās spēlēs; 

• setu koeficients savstarpējās spēlēs; 

• punktu attiecība savstarpējās spēlēs. 

 

 

Komanda spēlē vienādas krāsas sporta formās.  

Komanda var tikt diskvalificēta, ja kāds tās spēlētājs necienīgi izturas pret pārējiem 

sacensību dalībniekiem, necenzēti lamājas, ir  alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā. 

 

Atbildība 

Komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas ierašanos turnīrā. Ja komanda turnīra dienā 

neierodas uz spēli, no komandas tiek iekasēta soda nauda 15.00 eiro apmērā.  

 

Vērtēšana 

Tiek noskaidrotas trīs labākās komandas atkarībā no turnīra izspēles kartības. 

 

Apbalvošana 

Komandas, kas iegūs pirmās trīs vietas, katrā grupā tiek apbalvotas ar kausiem, spēlētāji - ar 

medaļām. Iespējamas speciālbalvas. 

 
 

 

 

 


