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DAUGAVPILS NOVADA 2014 . GADA ČEMPIONĀTA 

VOLEJBOLĀ VĪRIEŠU KOMANDĀM 

SACENSĪBU  N O L I K U M S 

 
1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

Volejbola spēles attīstība un popularizācija novadā. Noskaidrot  

novada volejbola čempionāta 2014.gada labākās vīriešu komandas. 

 

2. LAIKS UN  VIETA  

Novadu  čempionāta spēles notiks  no 2014.gada 15. novembra līdz 

2014. gada 14. decembrim Sventes vidusskolas un Silenes pamatskolas  

sporta  zālēs, pēc apstiprināta novada volejbola čempionāta sacensību spēļu kalendāra.  

 

3 .SACENSĪBU VADĪBA UN SARĪKOŠANAS  KĀRTĪBA 

Sacensības organizē un vada Daugavpils novada domes Sporta nodaļa un 

novada volejbola federācija. Sacensību galvenais tiesnesis Sergejs Novikovs. Zonālo 

sacensību sarīkošanas kārtību noteiks novada  volejbola federācija, pēc iepriekšējo  

komandu  pieteikumu  saņemšanas. Novada čempionāta sacensības notiks 2 kārtās: 1.  

kārta - priekšsacīkstes, 2. kārta - novada čempionāta finālsacensības. Finālsacensībās 

piedalās priekšsacīkšu - zonālo sacensību 1. un 2. vietas ieguvējas komandas. Zonālo 

sacensību 3. un 4. vietas ieguvējas komandas papildturnīrā /mazajā finālā/ noskaidro  

novada  čempionāta 5.-8. vietas ieguvējus. 

 

4.DALĪBNIEKI 

Novadu čempionātā   piedalās Daugavpils novada pagastu pārvalžu ,sporta 

klubu, firmu, profesionālo un vidusskolu   komandas . Čempionātā  nedrīkst spēlēt  

2013./2014. un 2014./2015. gada Baltijas SCHENKER līgas un Republikas  

Nacionālās līgas čempionātu  pieteiktajiem spēlētājiem. Novada čempionātam ir  

pieteikušās sekojošas komandas: Naujenes, Līksnas, Vaboles, Vecsalienas, 

Skrudalienas pagastu, Subates pilsētas, Sventes vidusskolas, Z.S. „Stiebriņi „ un 

novada veterānu  komandas.  

 

  5.UZVARĒTĀJU  NOTEIKŠANA 

Novada čempionāta spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. Par uzvaru spēlē ar 2:1, 

komandai uzvarētājai turnīra tabulā 2 punkti, zaudētājiem 1 punkts. Par uzvaru ar 2:0  

attiecīgi 2 un 0 punktu. Uzvarētāju nosaka pēc lielākā iegūto punktu skaita. Pie vienāda  

punktu  skaita 2 komandām, augstāko vietu iegūst komanda pēc šādiem rādītājiem: 

- uzvara savstarpējā spēlē 

- labāka uzvarēto un zaudēto setu attiecība  

 

 

 



 

 

5.APBALVOŠANA 

Novadu čempionāta uzvarētāju komandu apbalvos ar piemiņas kausu 

un  diplomu, 2.un 3. vietas ieguvējas komandas ar mazajiem kausiem un diplomiem. Individuāli 

godalgoto vietu ieguvēju komandu 10 spēlētājus ar diplomiem un  medaļām. Čempionāta 3 

labākos spēlētājus ar balvām.  

 

 

6.PIETEIKUMI UN SACENSĪBU NODROŠINĀJUMS 

Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos novada čempionātā pa tel. 65476819,  

29408405, fakss 65476810 vai e-pastu eduards.lihoveckis@dnd.lv līdz š.g. 5. 

novembrim. Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai katra spēlētāja parakstu, ka viņš 

personīgi atbild par savu veselības stāvokli, jāiesniedz sacensību galvenajam  

tiesnesim līdz komandas pirmajai spēlei.    

 Daugavpils novada dome apmaksā sacensību sarīkošanas un  

apbalvošanas izdevumus. Pārējos izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos  

sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija vai paši spēlētāji.  

 

  7. SPECIĀLIE   NOTEIKUMI 

 Komandējošās organizācijas ir atbildīgas: 

 - par savu spēlētāju veselības stāvokli sacensību laikā.  

- par savu spēlētāju uzvedību sacensību laikā un sacensību vietas iekšējo kārtības      

  noteikumu ievērošanu. 
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