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LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA
(LVF)!
volejbols

Sacensību veidi
Vīrieši (1)

Sievietes (1)
4 komandu turnīrs

4 komandu turnīrs

Sacensību laiks un vieta
2016.gada Latvijas IV Olimpiādes sacensības volejbolā notiks 1., 2. un 3.jūlijā Valmierā,
Valmieras Pārgaujas sākumskolā.
Sacensību vadība
Sacensības vada LVF sacensību direktors un tiesnešu koordinators.
Sacensību dalībnieki
Olimpiādes sacensībās piedalās republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību)
komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.
Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija, saskaņojot
ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam personālam,
mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes
gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1999.gadā un vecāki.
Pieteikumi
Komandu pieteikumi (pēc formas) jāiesniedz Olimpiādes Sekretariātā LOK, līdz 2016.gada
12.februārim elektroniski skanētā veidā pa e-pastu – olimpiade@olimpiade.lv .
Komandu vārdiskie pieteikumi, dalībai sacensībās jāiesūta Sekretariātā 20 dienas pirms atlases
sacensību sākuma, bet ne vēlāk, kā līdz 2016.gada 26.aprīlim vai, ja atlases sacensības netiek
rīkotas līdz 2016.gada 31.maijam plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai
Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas IV Olimpiāde 2016 / pieteikumi.
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs.
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta
2016.gada martā.
Pašvaldību komandas sporta spēļu veidos, kuras pēc izspēles kārtības izziņošanas vai izlozes uz
atlases sacensībām veikšanas atsauc savu dalību, Olimpiādes Sekretariātā ir jāiemaksā EUR500
(pieci simti eiro) soda nauda, pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “soda nauda par “Komandas nosaukums” atsaukšanu,
saskaņā ar Latvijas IV Olimpiādes Nolikumu”, pretējā gadījumā pašvaldības komanda nevar veikt
akreditāciju.
Pēc vārdisko pieteikumu beigu termiņa papildus vārdiskie pieteikumi netiks pieņemti.
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Vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut ne vairāk kā 18 spēlētājus.
No iesniegtā vārdiskā pieteikuma, var pieteikt 12 spēlētājus (ieskaitot libero) un 3 oficiālās
personas.
LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli - spēlētāji + LIBERO:
11 spēlētāji + 1 LIBERO
10spēlētāji + 2 LIBERO
10 spēlētāji + 1 LIBERO
9 spēlētāji + 2 LIBERO
8 spēlētāji + 2 LIBERO
7 spēlētāji + 2 LIBERO
8 spēlētāji + 1 LIBERO
7 spēlētāji + 1 LIBERO
Finālsacensībās var spēlēt tikai 12 spēlētāji un 12 spēlētājas katrā komandā, kuri ir veikuši
finālsacensību akreditāciju līdz 2015.gada 30.jūnijam plkst.20:00. Finālsacensību laikā, pēc izietas
akreditācijas, mainīt spēlētājus finālsacensību pieteikumā nav atļauts.
Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem Olimpiādes
dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē..
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2016.gada 3.jūlijā. Gadījumā, ja
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.
Akreditācijas komisijas darba laiks:
Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2016.gada 15.29.jūnijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782;
Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, Rīgas ielā 91, 2016.gada 30.jūnijā
no plkst.12:00 – 20:00.
Sacensību norise
Sacensības notiek saskaņā ar Nolikumu un FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.
Latvijas IV Olimpiādes sacensības volejbolā norisināsies 2 posmos:
- 1.posms – atlases sacensības
- 2.posms – finālsacensības
Uz katru spēli finālsacensībās komandai ir jābūt spēlētāju akreditācijas kartēm un personu
apliecinošiem dokumentiem.
Uz katru spēli atlases sacensībās, aizpildot spēles protokolu, tiesnešu kolēģijai uz spēles sākuma
laiku jāiesniedz komandas vārdiskais pieteikums, pasu kopijas un pēc pirmā pieprasījuma,
komandas pārstāvim ir jābūt gatavam uzrādīt dalībnieka personu apliecinošu dokumentu.
Atlases sacensības
Vīriešiem
Komandas, iespējami ievērojot reģionālo principu, tiek sadalītas 4.apakšgrupās.
A grupa
B grupa
C grupa
D grupa
LATGALE
KURZEME
VIDZEME
ZEMGALE
1. Daugavpils
1. Aizputes novads 1. Cēsu novads
1. Bauskas novads
2. Aizkraukles novads
2. Ventspils
2. Rīga
2. Jelgava
3. Balvu novads
3. Kuldīgas novads 3. Limbažu novads
3. Ozolnieku novads
4. Jēkabpils
4. Engures novads
4. Siguldas novads 4. Madonas novads
5. Kārsavas novads
5. Talsu novads
5. Valkas novads
5. Vecumnieku novads
Grupās komandas, pēc apļa principa, katra ar katru izspēlē pa vienai spēlei, kur grupu pirmās
vietas ieguvējas komandas kvalificējas Latvijas IV Olimpiādes finālsacensībām.
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Sievietēm
Komandas, kuras 2015./2016.gada sezonā ir piedalījušās LVF rīkotajās sacensībās, pamatojoties
uz sezonas pamatturnīra rezultātiem pēc “čūskas” principa tiek sadalītas 2.apakšgrupās, pārējās
komandas tiek pielozētas. Izloze notiks 2016.gada 5.aprīlī plkst.13:00 LVF Biroja telpās, Rīgā,
Grostonas ielā 6b, 417.kabinetā.
A grupa
B grupa
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
Grupās komandas, pēc apļa principa, katra ar katru izspēlē pa vienai spēlei, kur grupu pirmās un
otrās vietas ieguvējas komandas kvalificējas Latvijas IV Olimpiādes finālsacensībām.
Finālsacensības
Finālsacensībās vīriešiem un sievietēm komandas izspēlē katra ar katru pēc apļa principa.
Spēles notiek saskaņā ar Nolikumu un FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.
Punktu skaitīšanas sistēma atlases un finālsacensībās:
- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0, uzvarētājam 3 punkti, zaudētājam 0 punkti;
- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1, uzvarētājam 3 punkti, zaudētājam 0 punkti;
- par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2, uzvarētājam 2 punkti, zaudētājam 1 punkti.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietu secība tiek noteikta:
- pēc visu uzrādīto un zaudēto spēļu skaita;
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
- pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
Sacensību kalendārs attiecīgi tiks sastādīts un paziņots komandām ne vēlāk kā 20 dienas pirms
attiecīgo sacensību sākuma.
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā vieta ar diplomiem.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma
apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.
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