
Studentu Sporta Spēļu semestris 

(2021./2020. studiju gads) 

NOLIKUMS  

PLUDMALES VOLEJBOLĀ (sievietēm/vīriešiem un jauktās grupās) 

 

1. MĒRĶIS: 

sekmēt volejbola un pludmales volejbola popularizēšanu augstākajās mācību 

iestādēs, to sporta biedrībās un sporta klubos. 

 

2. UZDEVUMI: 

2.1. Popularizēt volejbolu un pludmales volejbolu  studējošo vidū, kā svarīgu 

personības attīstības līdzekli; 

2.2. Sekmēt studējošo iesaistīšanos regulārās sporta nodarbībās, tādējādi 

veicināt fiziski aktīvu dzīves veidu studējošo vidū, attīstot veselu, laimīgu, 

pozitīvi domājošu, sociāli atbildīgu un mērķtiecīgu personību; 

2.3. Veicināt volejbola un pludmales volejbola sportiskā līmeņa izaugsmi 

Latvijas augstskolās un to sporta klubos;  

2.4. Nodrošināt Latvijas studentiem atbilstoša līmeņa sacensības, apvienojot 

studiju procesu augstskolā/koledžā ar individuālās sportiskās meistarības 

pilnveidi. 

 

3. LAIKS UN VIETA: 

3.1. Pludmales volejbola sacensības notiek 27.augustā no plkst.8:30 līdz 

saules rietam; 

3.2. Vieta  - Mežaparks, Roberta Feldmaņa iela 10, “Beach Arena” āra 

smilšu laukumos Ķeizarmežā (9 laukumi). 

 

4. ORGANIZATORI: 

4.1. Rīgas Stradiņa Universitātes Sporta klubs sadarbībā ar Latvijas augstskolu 

sporta savienību (LASS), Latvijas volejbola federācija; 

4.2. Galvenais sacensību tiesnesis – Kaspars Šķepasts; 

4.3. Atbildīgie par sacensību sarīkošanu – Inguna Minusa un Signija Santa. 

 

5. DALĪBNIEKI: 

5.1. Sacensībās var piedalīties Latvijas Augstākās izglītības iestādes 

(augstskolas un koledžas) studējošie (klātienes un neklātienes), 

(profesionālo studiju, bakalauri, maģistranti, doktoranti, medicīnas 

augstskolu rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2020.gada absolventi. 

5.2. Sacensībās var piedalīties nenoteikts komandu skaits; 

5.3. Piedalīties var jebkura līmeņa volejbola spēlētājs; 

5.4. Komandas var tikt veidotas arī no dažādām Latvijas Augstāko iestāžu 

studējošiem, ievērojot 5.1.punktu. 

 

6. SACENSĪBU PROGRAMMA: 

6.1. pl.8.30 – pl.9.00 vīriešu komandu reģistrācija; 

6.2. pl.9.15 – vīriešu komandu tehniskā sanāksme; 

6.3. pl.9.30 – vīriešu sacensību sākums; 



6.4. pl.10.00 – pl.10.30 sieviešu komandu reģistrācija; 

6.5. pl.10.45 – sieviešu komandu tehniskā sanāksme; 

6.6. pl.11.00 – sieviešu sacensību sākums; 

6.7. līdz pl.14.30 mix komandu reģistrācija; 

6.8. pl.15.00 – mix sacensību sākums; 

6.9. pl.17.00 – sacensību apbalvošana. 

 

7. SACENSĪBU NOTEIKUMI: 

7.1. Sacensības notiek pēc FIVB pludmales volejbola noteikumiem  

( https://ej.uz/de37 ) un šī nolikuma speciālajiem nosacījumiem; 

7.2. Sacensības notiks trijās grupās – vīriešu, sieviešu un mix (1+1) grupā; 

7.3. Katra grupa pēc pamatturnīra rezultātiem sadalīsies divās divīzijās – 

1.divīzija un 2.divīzija (Cerību kauss); 

7.4. Izspēles kārtība*: 

7.4.1. Pamatturnīrs – tiek izspēlēts grupu turnīrs, pa 4 vai 5 komandām katrā 

grupā (atkarībā no pieteikto komandu skaita); 

7.4.2. Pamatturnīrā notiek spēle līdz vienam uzvarētam setam, divu punktu 

pārsvaru (spēle notiek līdz 15 vai 21 punktam – atkarībā no pieteikto 

komandu skaita); 

7.4.3. pēc grupu turnīra rezultātiem, atkarībā no pieteikto komandu skaita, 

komandas tiek sadalītas divās divīzijās un katrā divīzijā cīnās par 

čempiona titulu; 

7.4.4. Katrā divīzijā turpinājumā tiek spēlēts pēc viena mīnusa vai divu 

mīnusu sistēmas (atkarībā no komandu skaita).  

7.4.5. Līdz katras divīzijas fināla spēlēm, spēlē vienu setu līdz 21 punktam 

ar divu punktu pārsvaru; 

7.4.6. Katras divīzijas spēles par godalgotajām vietām tiek spēlētas līdz divu 

setu uzvarai (21 punkts setā ar divu punktu pārsvaru, trešais sets līdz 

15 punktiem ar divu punktu pārsvaru). 

7.5. (*)Sacensību organizators patur tiesības mainīt izspēles kārtību, atkarībā 

no pieteikušos komandu skaita un situācijas, informējot par to sacensību 

dalībniekus, pēc reģistrācijas sacensību dienā, tehniskās sanāksmes laikā, 

pirms sacensību sākuma. 

 

8. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA: 

8.1. Pieteikšanās notiek elektroniski līdz 25.augustam uz e-pastu: 

inguna.minusa@rsu.lv, norādot VĀRDS, UZVĀRDS, DZIMŠANAS 

GADS, AUGSTSKOLA, STUDENTU APLIECĪBAS Nr., STUDIJU 

KURSS, MOBILĀ TELEFONA Nr. Ja piesakās 2020.gada absolvents, 

uz reģistrāciju jābūt līdzi diploma kopijai. 

8.2. Pieteikšanos uz MIX turnīru varēs izdarīt arī uz vietas līdz pl.14.30. 

8.3. Ierodoties uz komandu reģistrāciju, ir jāuzrāda Studentu apliecība vai 

diploma kopija, kā arī personas apliecinošs dokuments – Pase vai ID 

karte. 

8.4. Reģistrējoties katrs dalībnieks aizpilda apliecinājumu par prasību 

ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu (skatīt 

pielikumu). 

https://ej.uz/de37
mailto:inguna.minusa@rsu.lv


8.5. Reģistrācijas laikā komandas katrs dalībnieks parakstās par ierašanos un 

dalību sacensībās, kā arī ar savu parakstu apliecina par veselības stāvokļa 

atbilstību dalībai sacensībās. 

9. DALĪBAS MAKSA 

 Bezmaksas. 

10.  APBALVOŠANA: 

Godalgoto vietu ieguvēji katrā grupā un divīzijā saņem medaļas un pārsteiguma 

balvas. 

11. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI: 

11.1. Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes/smilšu laukumu īri, 

tiesnešu darba un medicīnas personas apmaksu finansē LASS; 

11.2. Dalībnieku ceļa izdevumus sedz pats dalībnieks vai komandējošā 

organizācija. 

12.  MEDICĪNAS SERVISS: 

12.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild pats sportists; 

12.2. Sacensības organizatori nodrošina medicīnas personas klātbūtni visas 

dienas garumā, kura nepieciešamības gadījumā palīdz sportistam vieglas 

traumas gadījumā. Vieta, kur sacensību laikā atradīsies medicīnas persona 

būs atzīmēta ar speciālu zīmi, un ir viegli saskatāma. 

13.  PERSONAS DATU APSTRĀDE: 

13.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar 

nolikumu un piekrīt tam, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai 

atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem, lai 

nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi; 

13.2. Sacensību laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video LASS ir tiesīga 

izmantot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot tā izmantošanu ar attēlā 

redzamo personu. 

14.  COVID – 19 izplatības ierobežošanas pasākumi. 

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas 

sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 360 noteikumi 

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

15.  KONTAKTI:  

15.1. Galvenais tiesnesis Kaspars Šķepasts  

15.2. RSU sporta kluba volejbola trenere Inguna Minusa t.29173182 

15.3. RSU sporta kluba organizatore Signija Santa 
 

 

 

Sagatavoja: Inguna Minusa 


