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SYNOTTIP TAUTAS VOLEJBOLA LĪGAS
NOLIKUMS 2019./2020.GADA SEZONAI.
1. Līgas mērķi un uzdevumi:
• Veicināt volejbola attīstību Latvijā;
• Nodrošināt amatieru volejbola komandām atbilstoša līmeņa čempionātu;
• Izveidot amatieriem draudzīgu un pieejamu volejbola čempionātu;
• Noskaidrot labākās volejbola komandas amatieriem.
2. Līgas vadība:
• Čempionātu organizē biedrība VK ‘’Ziemeļu krasts – Salacgrīva’’ sadarbībā ar Synottip sporta bāru.
3. Līgas norises laiks un vieta:
• Čempionāts norisināsies no 2019.gada oktobra – 2020.gada aprīlim;
• Čempionāta sabraukumi norisināsies Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 11 (SC ‘’Mežaparks’’ sporta zālē).
4. Līgas komandas:
• Tautas volejbola līgā var piedalīties ikviena komanda, kas spēj izpildīt nolikuma prasības;
• 2019./2020.gada sezonā sacensībās norisināsies vienā vīriešu un vienā sieviešu līgā;
• Maksimālais dalībkomandu skaits:
Vīriešu līgā – 16 komandas;
Sieviešu līgā – 16 komandas.
• Katra komanda čempionātam var pieteikt 18 spēlētājus, ja komanda ir iesniegusi mazāku skaitu spēlētāju,
tad atlikušos spēlētājus drīkst pieteikt līdz 1.janvārim;
• Komandas spēlētāju vārdiskais pieteikums ir jāiesniedz līdz pirmajai spēļu kārtai;
• Komandu sastāva ierobežojumi un aizliegumi:
Vīriešu līgā – nedrīkst spēlēt Credit 24 Meistarlīgas spēlētāji, kuri ir pieteikti 2019./2020.gada sezonā.
Drīkst pieteikt ne vairāk kā 3 Nacionālās 1.līgas spēlētājus, kuri ir pieteikti 2019./2020.gada sezonā;
Sieviešu līgā – nedrīkst spēlēt Baltijas līgas spēlētājas, kuras ir pieteiktas 2019./2020.gada sezonā
• Komandas spēlē vienādas krāsas spēļu formās ar labi redzamiem spēlētāju numuriem;
5. Līgas spēlētāji:
• Čempionātā var spēlēt ikviens spēlēt gribētājs, kurš atbilst nolikuma prasībām;
• Katrs čempionāta spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko apstiprina ar parakstu komandas
pieteikumā;
• Spēlētājiem, kuri jaunāki par 18 gadu vecumu, nepieciešams iesniegt vecāku atļauju spēlēt Tautas
volejbola līgā;
• Lai piedalītos izslēgšanas spēlēs, spēlētājam regulārajā čempionāta jāaizvada vismaz 30% regulārās
sezonas spēļu;
• Katrs spēlētājs drīkst spēlēt vienā komandā 2019./2020.gada sezonā.
6. Reģistrācija un dalības maksa līgai:
• Pieteikt komandu līgai var līdz 25.septembrim vai arī līdz tiek sasniegts maksimālais dalībkomandu skaits
(4.punktā minēts);

• Komanda pilnībā tiek reģistrēta, kad tiek samaksāta dalības maksa vismaz 50% apmērā;
• Komandu var pieteikt pa e-pastu info@tautasliga.lv , nosūtot komandas nosaukumu, komandas pārstāvja
kontaktinformāciju un līgu, kurā vēlas spēlēt (vīriešu vai sieviešu);
• Dalības maksa ir 300 eiro no komandas, kas ir jāieskaita pilnā apmērā organizatoru norādītajā kontā līdz
spēļu pirmajam sabraukumam;
7. Līgas izspēles sistēma:
• Čempionāts notiek pēc sabraukuma principa, kur katrai komandai sabraukumā ir divas spēles (pie pāra
komandu skaita viens sabraukums ar vienu spēli);
• Pie maksimālā komandu skaita komandas izspēlē viena apļa turnīru katra ar katru (ja piesakās mazāk
komandu par 16, tad komandu pārstāvju sapulcē tiek piedāvāta cita izspēles sistēma);
• Izslēgšanas spēlēs iekļūst 12 labākās komandas, pirmās četras komandas izlaiž pirmo izslēgšanas kārtu
(izslēgšanas spēlēs spēlē vienu spēli);
• Izslēgšanas spēļu shēma:
1/8 fināls
1. 5.vieta pret 12.vietu;
2. 6.vieta pret 11.vietu;
3. 7.vieta pret 10.vietu;
4. 8.vieta pret 9.vietu;
¼ fināls
5. 4.vieta pret 1.spēles uzvarētāju;
6. 3.vieta pret 2.spēles uzvarētāju;
7. 2.vieta pret 3.spēles uzvarētāju;
8. 1.vieta pret 4.spēles uzvarētāju;
½ fināls
9. 5.spēles uzvarētājs pret 8.spēles uzvarētāju;
10. 6.spēles uzvarētājs pret 7.spēles uzvarētāju;
Spēle par 3./4.vietu
11. 9.spēles zaudētājs pret 10.spēles zaudētāju;
Spēle par 1./2.vietu
12. 9.spēles uzvarētājs pret 10.spēles uzvarētāju;
• Komandas, kuras spēlējušas 2019./2020.gada sezonā, čempionāta trešajā sezonā saglabās vietu augstākajā
līgā, bet jaunpienākušās komandas veidos 1.līgu;
• Ja kāda komanda atsacīsies piedalīties čempionāta otrajā sezonā, tad uz viņu vietu augstākajā līgā varēs
pieteikties jaunpienākušās komandas un izspēlēt brīvās vietas pēc izslēgšanas spēļu sistēmas, kur pārus
noteiks pēc izlozes;
8. Sacensību noteikumi:
• Čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem (tehniskie pārtraukumi
netiek izmantoti);
• Punktu skaitīšanas sistēma:
➢ Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3:0, uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktu;
➢ Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3:1, uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 1 punktu;
➢ Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3:2, uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 2 punktus
• Grupu ietvaros, vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas sekojoši:
➢ Pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;
➢ Pēc komandu savstarpējo spēļu setu attiecības;
➢ Pēc komandu savstarpējo mazo punktu attiecības;
➢ Pēc kopējās setu attiecības;
➢ Pēc kopējās mazo punktu attiecības.
• Komandai spēle jāuzsāk 6 spēlētāju sastāvā (ja spēles laikā tiek gūta trauma, tad komandai ir atļauts
pabeigt spēli 5 vīru sastāvā);

• Ja spēles ir aizkavējušās, tad starp spēlēm ir 10 minūšu pārtraukums, lai varētu komandas iesildīties
nākošajai spēlei.
9. Disciplinārās sankcijas (naudas sodi jāiemaksā organizatora norādītajā kontā):
• Komanda, kura neierodas uz sabraukumu vai spēli, saņem soda naudu 50 eiro apmērā un par spēli vai
sabraukumu tiek piešķirts zaudējums ar 0:3;
• Ja komanda atkārtoti neierodas uz sabraukumu vai spēli, tad komanda tiek izslēgta no čempionāta;
• Ja spēlētājs spēles laikā saņem sarkano kartiņu, tad komandai tiek piešķirts naudas sods 50 eiro apmērā;
• Ja spēlētājs spēles laikā saņem noraidījumu vai diskvalifikāciju, tad komandai tiek piešķirts naudas sods 50
eiro apmērā un čempionāta organizatori lems par spēlētāja tālāko dalību čempionātā;
• Ja komandā spēlē spēlētājs, kurš nav pieteikts komandas pieteikumā, tad komandai attiecīgajās spēlēs tiek
piešķirts zaudējums ar 0:3 un naudas sods 50 eiro apmērā;
• Komandas protestu sacensību galvenajam tiesnesim komanda iesniedz 24 stundu laikā pēc sabraukuma.
10. Sacensību inventārs:
• Spēles notiek ar Mikasa MVA200 bumbām;
• Līgas vadība nodrošina spēles bumbas, priekš iesildīšanās komandām pašām jāsagādā bumbas;
11. Tiesneši:
• Sacensību galvenais tiesnesis – Kaspars Šķepasts;
• Sacensību galvenais tiesnesis atbildēs par tiesnešu darbu sabraukumos;
• Līgas vadība nodrošina spēļu tiesnešus;
• Lai veicinātu kvalitatīvu spēļu tiesāšanu, komandu kapteiņiem vai treneriem pēc sabraukumiem būs
jāsniedz vērtējums par spēļu tiesnešiem.
12. Apbalvošana:
• 1.-3.vietu ieguvēji visās līgās tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un pārsteiguma balvām no sacensību
atbalstītājiem;
• 1.vietu ieguvēji gan vīriešu, gan sieviešu līgā nākošajā sezonā saņem bezmaksas dalību čempionātā;
• Līgas labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām;
• Tiek apbalvoti individuāli labākie spēlētāji pa kārtām ar pārsteiguma balvām;
• Sezonas noslēgumā ir apbalvošanas ceremonija uz ko būs aicinātas visas dalībkomandas.

