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APSTIPRINU:_________________ 

RTU Sporta centra direktors E. Lavendelis 

2022. gada 28. martā 

 

NOLIKUMS 

RTU rektora kauss volejbolā sievietēm un vīriešiem 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt volejbolu Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā - RTU) studējošo 

vidū. 

1.2. Radīt sportisku sacensību starp dalībniekiem un veicināt patriotismu pret savu fakultāti. 

1.3. Veicināt veselīgu un sportisku atpūtu universitātē. 

1.4. Noskaidrot RTU rektora kausa uzvarētājus vīriešu un sieviešu komandām. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

2.1. RTU rektora kauss volejbolā norisināsies RTU sporta zālē, Meža ielā 1, 1. korpuss.  

2.2. Sacensību sākums sievietēm un vīriešiem sākot ar 2022.gada 19.aprīli pēc sacensību 

kalendāra. 

2.3. Spēles norisināsies pirmdienās un trešdienās pēc galvenā tiesneša sastādīta kalendāra. 

Spēļu sākuma laiki ir sākot no 21:00. Pēc nepieciešamības, spēles varētu norisināties arī 

ceturtdienās un spēļu sākuma laiks no 19.30. 

  

3. ORGANIZATORI  

3.1. RTU rektora kausu volejbolā organizē Rīgas Tehniskās universitātes Sporta centrs. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Paula Kukša, tālr.: (+371) 29878434,  

e-pasts: paulakuksha@gmail.com 

3.3. Par komandu sastāvu pieteikumiem uz spēlēm un to izmaiņām atbild galvenais tiesnesis. 

3.4. Par sacensību kalendāru un tā izmaiņām atbild galvenais tiesnesis. 

3.5. Par sacensību norisi atbilstoši Nolikumam un FIVB noteikumiem atbild galvenais 

tiesnesis. 

3.6. Par protestu, disciplināro jautājumu un konfliktsituāciju risināšanu atbild RTU rektora 

kausa konfliktu komisija (sastāvā ietilpst RTU Sporta centra pārstāvis, galvenais 

tiesnesis, RTU izlases komandas treneris volejbolā).  

 

4. TIESNEŠI 

4.1. Visas spēles tiesā sacensību galvenais tiesnesis. 

4.2. Sacensību galvenais tiesnesis ir atbildīgs par tabulu pareizu aizpildīšanu un galīgo 

noformēšanu. 

 

5. DALĪBNIEKI 

5.1. RTU rektora kausā volejbolā var iesaistīties ikviens RTU studējošais. Kā arī RTU 

absolventi gadu pēc diploma saņemšanas (komandā sezonas pieteikumā drīkst būt ne 

vairāk kā trīs). 

5.2. Students drīkst pārstāvēt tikai savas fakultātes komandu. 

5.3. Komanda var pieteikt 24 (divdesmit četrus) spēlētājus, spēlē drīkst piedalīties 12 

(divpadsmit) spēlētāji. Dalībnieks drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

5.4. RTU rektora kausa izslēgšanas spēlēs jeb play-off turnīrā drīkst piedalīties, ja dalībnieks 

ir aizvadījis 25% spēļu. 
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5.5. Komandas atbildīgā persona ir komandas kapteinis, kas atbild par sniegto datu pareizību. 

5.6. Komandas kapteinis atbild par komandas visu dalībnieku iepazīstināšanu ar RTU rektora 

kausa volejbolā Nolikumu. 

5.7. Komandu sadalījums pa fakultātēm: BIF, MTAF, DITF, AF+MLĶF+ETHZF, 

EVIF+ETF, IEVF. 

 

6. DALĪBNIEKU LICENCES  

6.1. Lai piedalītos RTU rektora kausā volejbolā, studentiem ir nepieciešama licence, kas ir 

RTU izsniegtā studentu apliecība. 

6.2. Absolventiem licence ir diploma kopija. 

 

7. PIETEIKUMI  

7.1. Komandu pieteikumi dalībai RTU rektora kausā volejbolā sievietēm un vīriešiem 

jāiesniedz līdz 2022.gada 11.aprīļa plkst. 16.00, elektroniskā veidā pieteikumus sūtot uz 

paulakuksha@gmail.com un sanita.sveile@rtu.lv. 

7.2. Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus, jāiesūta līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst. 

12.00 elektroniskā veidā pieteikumus sūtot uz paulakuksha@gmail.com un 

sanita.sveile@rtu.lv. 

7.3. Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus var papildināt līdz play-off spēlēm, kuras 

norisināsies 2022.gada jūnijā (pēc kalendāra). 

7.4. Pēc komandu pieteikumu saņemšanas, galvenais tiesnesis sastādīs spēļu kalendāru un 

nosūtīs sieviešu un vīriešu komandu kapteiņiem uz e-pastiem 2022.gada 13.aprīlī līdz 

plkst. 22.00. 

7.5. Komandā var būt LIBERO spēlētāji un tos var noteikt pirms katras spēles. 

7.6. LIBERO spēlētāja pieteikšanas noteikumi uz katru spēli: 

• 12 spēlētāji: 10+2 libero; 11+1 libero 

• 11 spēlētāji: 9+2 libero; 10+1 libero 

• 10 spēlētāji: 8+2 libero; 9+1 libero 

• 9 spēlētāji: 7+2 libero; 8+1 libero 

• 8 spēlētāji: 7+1 libero 

• 7 vai 6 spēlētāji: 0 libero 

 

8. KOMANDAS KAPTEINIS 

8.1. Komandas kapteinis atbild par komandas rīcību, uzvedību un disciplīnu. 

8.2. Komandas kapteinis laicīgi informē savu komandu par spēļu kalendāru un laikiem. 

8.3. Komandas kapteinis pirms katras spēles aizpilda un iesniedz vārdisko pieteikumu 

galvenajam tiesnesim. 

8.4. Komandas kapteinis pirms un pēc spēles nodrošina kārtību un tīrību sporta zālē un 

ģērbtuvēs. 

8.5. Komandas kapteinim ir pienākums 1 (vienu) dienu pirms gaidāmās spēles paziņot 

galvenajam tiesnesim par komandas neierašanos uz spēli. Ja tas netiek izdarīts, tad stājas 

spēkā Nolikuma 9.punkts. 

 

9.  DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI 

9.1. Ja komanda nav ieradusies uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums un 0 punktu. 

Atkārtotas neierašanās gadījumā uz spēli komanda tiek izslēgta no RTU rektora kausa 

volejbolā. 
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10. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

10.1. Spēles notiek pēc FIVB apstiprinātajiem starptautiskajiem volejbola noteikumiem. 

10.2. Komandas spēlētājiem OBLIGĀTI jābūt vienādas krāsas sporta kreklos. 

10.3. LIBERO spēlētājiem ir jābūt atšķirīgas krāsas kreklam nekā komandas spēlētājiem. 

10.4. Galvenais tiesnesis pirms katras spēles pārbauda spēlētāju atbilstību pirms spēles 

iesniegtajam vārdiskajam pieteikumam. 

10.5. Spēles notiek līdz 2 (divu) setu uzvarai un 25 (divdesmit pieciem) punktiem katrā setā (2 

punktu starpība), izšķirošais sets līdz 15 punktiem (2 punktu starpība). 

10.6. Komandā uz spēli jābūt ne mazāk kā 6 (sešiem) spēlētājiem, bet ne vairāk kā 12 

(divpadsmit) spēlētājiem. 

10.7. Ja uz spēli komanda ierodas mazāk kā 6 (sešu) spēlētāju sastāvā, tad komandai tiek 

piešķirts tehniskais zaudējums.  

10.8. Sacensību organizatori nodrošina spēļu bumbas. 

10.9. Tiek atsevišķi veidotas vīriešu un sieviešu komandas. 

10.10.  Atkarībā no pieteikto komandu skaita, komandas tiks sadalītas grupās, kur katra 

komanda pēc riņķa sistēmas izspēlē savstarpējās spēles. 

10.11. Divas labākās komandas no katras grupas piedalās play-off spēlēs. 

10.12. Par uzvaru saņem 2(divus) punktus, par zaudējumu – 1 (vienu) punktu, par neierašanos 

uz spēli- 0 (nulle) punktus. 

10.13. Vienāda punktu skaita gadījumā vietu kārtība tiek noteikta sekojoši: 

- pēc savstarpējās spēles, ja ir 2 komandas, 

- ja trīs vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad pēc savstarpējo setu 

attiecības, 

- pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības, 

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības, 

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu attiecības. 

10.14. Tīkla augstums sievietēm 2.24 metri un vīriešiem 2.43 metri. 

10.15.  Ja spēlētājs ierodas uz spēli alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā, automātiski tiek 

diskvalificēts no tālākās turnīra gaitas. 

 

11. APBALVOŠANA 

11.1. RTU rektora kausa volejbolā sievietēm un vīriešiem 1. – 3. vietu komandu spēlētāji tiek 

apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām. 

11.2. Sacensību rezultāti tiek iekļauti RTU rektora kausa kopvērtējuma tabulā.  

  

12.  PROTESTI 

12.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA un/vai FIBV noteikumu neievērošanas 

gadījumā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā 

neatzīst galīgo spēles rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks 

notikumu izklāsts) sacensību galvenajam tiesnesim 24 stundu laikā pēc dotās spēles beigu 

laika.  

12.2. Protestus izskata RTU rektora kausa konfliktu komisija un lēmums tiek paziņots 

konfliktā iesaistītajām pusēm 72 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža. 

 

13.  ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

13.1. Sacensību organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, 

sacensību norisē, laikā, vietā un telpā.  
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13.2. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar 

parakstu pieteikumā pirms katras spēles. Organizatori neuzņemas atbildību par personai 

nodarītajiem materiālajiem un fiziskiem zaudējumiem un traumām. 

13.3. Sacensību dalībnieks neiebilst, ka RTU Sporta centram ir tiesības publiskot pasākuma 

rezultātus un uzņemtās fotogrāfijas. 

13.4. Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam RTU rektora kausa volejbolā dalībniekam un 

tā nezināšana neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu ievērošanas un izpildes. 

13.5. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot RTU sporta bāzes iekšējos kārtības 

noteikumus. 

13.6. Sacensības tiks organizētas atbilstoši spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem: 

13.6.1. Sacensību dienā pirms pirmās spēles būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts (QR kods) un 

personas apliecinošs dokuments. Derīga sertifikāta (QR koda) neuzrādīšanas gadījumā – 

dalībnieks netiek pielaists dalībai sacensībās. 

13.6.2. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par derīgu ES Digitālo Covid-19 sertifikāta 

esamību (QR kodu). 

13.7. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: sanita.sveile@rtu.lv  
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