
APSTIPRINU 
Jēkabpils Sporta centrs 

Direktora vietniece A. Jakubovska  
2022.gada 12.oktobrī 

  

18. NOVEMBRA KAUSS VOLEJBOLĀ 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶIS un uzdevumi 

 

1.1. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm; 

1.2. Veicināt sacensību garu un veselīgu konkurenci iedzīvotāju starpā; 

1.3. Noskaidrot labākās volejbola komandas Jēkabpils novadā; 

1.4. Saliedēt Jēkabpils un citu novadu pagastu vai pilsētu iedzīvotājus. 

2. ORGANIZATORI 2.1. Turnīru organizē Jēkabpils Sporta centrs reģ.nr.40900008726 
2.2. Atbildīgais par turnīra norisi Jēkabpils Sporta centra sporta organizatore Dace Zariņa, 

tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv 
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis  - Pēteris Krastiņš.  
2.4. Informācija par turnīru pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. Sacensības notiks 18. Novembrī, Aknīstes vidusskolas sporta zālē, Skolas iela 19, Aknīstē. 

3.2. Ierašanās uz sacensībām no plkst. 9.00 – 9.30 

3.3. Sacensību sākums 9.30.  

4. DALĪBNIEKI UN 

REĢISTRĒŠANĀS 

 

4.1. Iepriekš pieteikšanās līdz 16.novembrim plkst.18:00, aizpildot pieteikuma anketu - 

https://forms.gle/gX3KBTM9BHbg8Phz9  

4.2. Piedalīties var ikviena vīriešu komanda un sieviešu komanda pārstāvot Jēkabpils vai citu 

novadu, piesakoties iepriekš un reģistrējoties sacensību vietā.  

4.3. Dalība turnīrā ir bez maksas.  

4.4. Ierodoties uz sacensībām komanda aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un 

iesniedz 30 minūtes pirms turnīra sākuma, parakstoties par to, ka spēlētājs pats atbild par 

savu veselības stāvokli, ka nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads), fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos un ka ievēros valstī 

noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.  

5. NOTEIKUMI  5.1. Sacensību sistēma un ilgums tiks noteikts pirms spēļu izlozes, atkarībā no pieteikto 

komandu skaita. 

5.2. Spēles tiesā iepriekšējās izspēles zaudētāju komanda. 

5.3. Volejbola turnīrā var pieteikties vīriešu komandas un sieviešu komandas. Komandā ne 

vairāk kā 8 dalībnieki (6 +2), savukārt uz laukuma spēlē ne mazāk kā 6 dalībnieki. 

5.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un 

videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.  

5.5. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par 

sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku.  

5.6. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt galvenajam 

tiesnesim.  

5.7. Sacensību pieteikumā (sacensību vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina, ka 

viņš uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī par 

drošības un kārtības noteikumu ievērošanu. 

5.8. Volejbola turnīrs norisinās saskaņā ar valstī izsludinātajiem epidemioloģiskajiem 

noteikumiem un prasībām. Šie noteikumi līdz turnīram var mainīties, tāpēc katram 

dalībniekam ir jāseko līdzi aktuālajai informācijai.  

mailto:dace.zarina@jekabpilssc.lv
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6. PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA 
 

6.1. Lai noteiktu turnīra uzvarētājus, komandām tiek piešķirti punkti:  
6.1.1. par uzvaru spēlē – 2, punkti; 

6.1.2. par zaudējumu – 0 punkts; 

6.2. Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietas tiek noteiktas pēc komandu 

savstarpējo spēļu rezultātiem. 

6.3. Ja trīs vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna komanda, 

kura (apakš)grupā kopumā ieguvusi vairāk punktus. 

6.4. Komandai tiek piešķirta uzvara, ja pretinieka komanda bez pamatota iemesla desmit 

minūšu laikā neierodas uz spēli. 

Ja komandai ir trīs tehniskie zaudējumi, tā automātiski ieņem maksimāli zemāko vietu, un tās 

rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā. 

7. APBALVOŠANA 7.1. 1.- 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar medaļām. 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes 

pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums nr.1 

PIETEIKUMS 

Dalībai 18. novembra kauss volejbolā 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Komandas nosaukums 

Komandas sastāvs: 

Nr. 
 p.k. 

Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Paraksts* 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.      
*Ar parakstu apliecinu, ka: 

1. uzņemos pilnu atbildību par savu veselības stāvokli; 
2. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna; 
3. nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, elpošanas traucējumi); 
4. esmu informēts (-a), par to, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana, un neiebilstu par 

fotogrāfiju un video materiālu izmantošanu, publicitātes vajadzībām, publicēšanu interneta vietnēs un 
sociālajos tīklos.  

5. apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena komandas dalībnieka veselības 
stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām. 

6. esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai 
kriminālatbildības. 

 

Komandas kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: 

Tel.:  

e-pasts: 

 


