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Latvijas Regbija Federācija 

 APSTIPRINU 
 LRF prezidents 

 Aivars Pilenieks 

 

  _________________________ 

 

2021. gada 30. septembris 

 

                                     NOLIKUMS 
2021. GADA  STUDENTU REGBIJA DIENA 

 
1. Mērķis un uzdevumi. 

1.1. Veicināt regbija iemaņu apgūšanu studentu vidū; 

1.2. Popularizēt regbiju Latvijā; 

1.3. Piesaistīt jaunus regbija spēlētājus un trenerus. 

 

 2. Laiks un vieta. 

2.1. Studentu regbija diena (turpmāk SRD) notiek 2021. gada 30. septembrī pl. 15.30; 

2.2. Ņemot vērā mainīgos apstākļus saistībā ar COVID-19 pandēmiju, SRD datums un laiks var  

       tik mainīts vai atcelts. Par to nekavējoties paziņojot iesaistītajām pusēm. 

 

3. Studentu regbija diena. 

3.1. SRD organizē LRF, savukārt tiešo vadību un organizēšanu nodrošina RAA (Regbija  

       Attīstības asociācija). 

3.2. SRD notiek atbilstoši WR (World Rugby) un LRF reglamentējošiem dokumentiem, kas  

       atrodami LRF mājas lapā (http://rugby-latvia.lv/lat/dokumenti):  

 3.2.1. Sacensību vietas un drošības noteikumi, Nr.1; 

 3.2.2. Spēlētāju disciplinārie noteikumi. Nr.6; 

 3.2.3. Latvijas Regbija federācijas uzvedības un ētikas kodekss. Nr.13; 

 3.2.4. Latvijas Regbija federācijas privātuma politikas noteikumi; 

 3.2.5. LRF Covid19 drošības protokols sacensības. 

 

3.3. Ja SRD nolikumā (turpmāk – Nolikums) ir noteikts savādāk, kā citos WR un LRF  

       reglamentējošajos dokumentos, tad par pamatu tiek ņemts Nolikums. 

 

4. Studentu regbija dienas dalībnieki. 

4.1. SRD var piedalīties Latvijas augstskolu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu  

       studenti. Arī studenti, kuri augstskolu absolvējuši 2021.gadā.  

4.2. SRD var piedalīties studenti, kuri piekrīt SRD Nolikumam un norises kārtībai. 

 

5.Studentu regbija dienas norise. 

5.1. Vadoties no dalībnieku skaita, tiks nodrošinātas 3-8 treniņu stacijas, kur apgūt regbija  

        pamatprincipus:   

• piespēles; 

• Tvērieni;  

• Regbija noteikumi. 
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• Spēle  

5.2. SRD noslēgumā notiks dažādu regbija paveidu spēles. Organizatori sadalīs SRD   

        dalībniekus vienlīdzīgās komandās.  

 

6. Pieteikumi. 

6.1  SRD dalībnieki var pieteikties pasākuma norises vietā. 

6.2. SRD dalībnieki ir personīgi atbildīgi iepazīties ar visiem regulējošiem noteikumiem  

       (personas datu aizsardzība, to izmantošanu sacensībās, antidopinga un azartspēļu    

       noteikumiem, drošības noteikumiem, Regbija Ētikas un uzvedības kodeksu), kuri jāievēro  

       SRD norises vietā. 

  

7.Medicīniskā aprūpe. 

7.1. SRD laikā katrs indivīds atbild par savu veselības stāvokli un ziņo pasākuma  

       organizatoriem, ja gūta trauma vai pasliktinājusies pašsajūta.  

 

14. Finanšu noteikumi 

14.1. RAA nodrošina SRD norises vietas izmaksas, spēles tiesnešu un turnīru organizatoriskos  

         izdevumus, veic apbalvošanu un nodrošina turnīra publicitāti. 

 

15. Apbalvošana. 

15.1. Katrs SRD dalībnieks saņem piemiņas balvu no LRF.  

. 

16. Rekvizīti 

Biedrība “Regbija attīstības asociācija” 

reģistrācijas Nr.: 40008118961 

Valmieras iela 43-4, Rīga, LV-1009 

e-pasta adrese: aivars.rugby@inbox.lv 

banka: AS Swedbank 

konta Nr. LV 90 HABA 055 10 270 55 480 


