
          Apstiprinu: 

Preiļu novada BJSS direktors 

Edgars Vaivods 

 

Preiļu novada “Ziemassvētku kauss” volejbolā veterāniem 
NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt sportisku, veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, spēlējot 

volejbolu. 

1.2. Veicināt veterānu volejbola attīstību Preiļu novadā. 

1.3. Noskaidrot labākās veterānu komandas Preiļu novada veterānu kausa 

volejbolā “Ziemassvētku ieskaņas”. 

 

2. Organizatori 

2.1. Turnīru organizē Preiļu novada BJSS sadarbībā ar Preiļu pamatskolu un 

Riebiņu vidusskolu. Galvenais tiesnesis – Rolands Naglis (tālr. 26173320, 

weberis@inbox.lv). 

 

3. Vieta un laiks 

3.1. Preiļu novada “Ziemassvētku kauss” volejbolā veterāniem (turpmāk – turnīrs) 

vīriešiem un sievietēm notiek Preiļu novadā: Preiļu BJSS (adrese: Aglonas iela 

24, Preiļi, Preiļu novads. Spēles vieta grupai S40+) un Riebiņu vidusskolas sporta 

zālē (adrese: Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads. Spēles vieta 

grupai V45+) šī gada 17. decembrī plkst. 10.00. 

3.2. Apbalvošanas pasākums plkst. 20.00 Riebiņu KN, Saules iela 8, Riebiņi, 

Preiļu novads. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Turnīrs norisinās sieviešu komandām vienā vecuma grupā un vīriešu 

komandām vienā vecuma grupā: 

 

Grupa Vecums Piezīmes 

S40+ 1982. gadā dzimušas un vecākas sievietes Komandā atļauts spēlēt 2 jaunākām dalībniecēm, 

bet ne jaunākām par 35 gadiem 

V45+ 1977. gadā dzimuši un vecāki vīrieši Komandā atļauts spēlēt 2 jaunākiem dalībniekiem, 

bet ne jaunākiem par 40 gadiem 

 

4.2. Turnīrā piedalās Preiļu novada komandas un turnīra organizatoru uzaicinātās 

komandas. 

4.3. Dalībnieku skaits komandā – līdz 8 dalībniekiem. 

 

5. Pieteikumi 

5.1. Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 12. decembrim. T. +371 26173320 

(Rolands) vai e-pasts weberis@inbox.lv 

 
6. Turnīra izspēles kārtība 

6.1. Turnīra izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita, iepriekš saskaņojot 

izspēles kārtību ar komandu pārstāvjiem. 

6.2. Turnīra spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. 
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6.3. Turnīrs notiek vīriešiem un sievietēm atsevišķi savā vecuma grupā. 

6.4. Par uzvarētu spēli komanda saņem 3 punktus, par zaudējumu – 0 punktus, par 

uzvaru ar 2:1 uzvarētāja komanda iegūst 2 punktus, bet zaudētājkomanda – 1 punktu. 

6.5. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka: pēc komandu savstarpējo spēļu 

rezultātiem; pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības; pēc visu spēļu 

uzvarēto un zaudēto “mazo” punktu attiecības. 

 

7. Apbalvošana 

7.1. Uzvarētājkomanda izcīna turnīra piemiņas kausu un medaļas, II un III vietas 

ieguvēji tiek apbalvotas ar piemiņas kausu un medaļām. 

 

8. Finansiālie noteikumi 

8.1. Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi (saskaņā ar izdevumu tāmi) tiek segti 

no Preiļu novada BJSS piešķirtā finansējuma. 

 

9. Medicīniskais nodrošinājums 

9.1. Katrs sacensību dalībnieks pats atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

9.2. Sacensību organizators, nepieciešamības gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās 

palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu. 

 

10. Speciālie noteikumi 

10.1. Turnīra laikā aizliegtas spēlētāju pārejas no vienas komandas uz citu. 

11. Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji. 

12. Visiem pasākuma dalībniekiem ir stingri jāievēro visi uz to brīdi Latvijā ieviestie 

Covid-19 epidemioloģiskie drošības pasākumi. 

13. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. 

14. Reģistrējies, dalībnieks automātiski apliecina, ka viņam nav noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes. 

15. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu 

apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un 

videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi sporta 

veida popularizēšanai, audzēkņu sasniegumu atspoguļošanai. 

16. Sacensību organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde Preiļu 

novada BJSS, reģistrācijas nr. 4271902192, apliecina, ka personu dati netiks 

nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu 

personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas 

Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļu novads, LV-5301. 

 

Galvenais tiesnesis  

Rolands Naglis 


