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BAUSKAS NOVADA 2023.GADA ATKLĀTĀ KAUSA IZCĪŅA VOLEJBOLĀ 

SIEVIETĒM. 

 

N O L I K U M S 
 

MĒRĶIS. UZDEVUMS. 

 Veicināt sieviešu sporta attīstību un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas 

novadā. 

 Noskaidrot spēcīgākās pašvaldības sieviešu volejbola komandas. 

 Popularizēt volejbolu, kā saistošu sporta spēļu veidu iedzīvotājiem. 

 Motivēt Bauskas novada iedzīvotājus iesaistīties tautas sporta aktivitātēs. 

 

VIETA. LAIKS. 

Bauskas novada sporta bāzes. 2023.gada janvāris-aprīlis 

 Kausa izcīņas laiki tiks precizēti, vadoties pēc komandu pieteikumiem: 

1.posms – 2023.g. 21.janvārī plkst. 10.00 Griķu pamatskolas sporta zāle 

2.posms – 2023.g. 11.februārī plkst. 10.00 Griķu pamatskolas sporta zāle 

3.posms – 2023.g. martā 

4.posms -  2023.g. aprīlī 

 Par nākošo sacensību posmu laikiem komandas vienojas pirmajā sacensību dienā! 

 

VADĪBA. 

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa, sadarbībā ar volejbola 

speciālistiem.  

 Galvenais tiesnesis G.Mašinskis t. 29905485 

 

DALĪBNIEKI. 

 Sacensībās piedalās Bauskas novada, darba kolektīvu vai sastādītās sieviešu volejbola 

komandas. 

 Komandas sastāvā 8 spēlētājas. 

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA. 

 Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita. 

 Komanda, kura sacensību kalendārā ierakstīta pirmā, nodrošina spēles sekretariāta darbu. 

 Volejbola spēles notiks atbilstoši spēkā esošiem volejbola sacensību noteikumiem.. 

 Katra volejbola komanda nodrošina vienu laukuma tiesnesi. 

 Sportisti atbild par sava veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību  

sacensību slodzei! 

 

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA. 

 Kopvērtējumā vērtē 3 sacensību posmos uzrādītos rezultātus. 

 Spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. 

 Par uzvaru ar rezultātu 2:0 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja- 0 punktu, par 

uzvaru ar rezultātu 2:1 uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāja – 1, par 

neattaisnotu neierašanos uz spēli – 0 punktus /0:3/. 

 Vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas. 

 Ja tā vienāda – vērtē pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējās setu un punktu starpības. 

 

 



APBALVOŠANA. 

 Kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar Bauskas novada 

medaļām, kausiem un balvām. 

 

FINANSES. 

 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Bauskas novada pašvaldība. 
 Izdevumus, kas saistīti ar dalību pasākumā, sedz sacensību dalībnieki. 

 

PIETEIKUMI. 

 Iepriekšējie pieteikumi līdz 2023.gada 18.janvārim jāiesniedz Ingai Ūbelei pa 

mob.25949709 vai pa e-pastu ingau67@inbox.lv    

 Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz pirmajā spēlē 

sacensību tiesnesim. 

 

DAŽĀDI. 

 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri bijuši 

saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana ar Covid-19. 

Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 ierobežošanas noteikumus. 

Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. Vizuālais, 

video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var tikt izmantots 

masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs 

aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!  

 Jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā tiek risināti dalībniekiem vienojoties! 
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