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N O L I K U M S 
 

                                   
 

1. MĒRĶIS 

1.1. Popularizēt ārpus lekciju sportiskās aktivitātes un veselīgu dzīves veidu Rīgas Tehniskās 

universitātes (turpmāk testā - RTU) studentu vidū. 

1.2. Noskaidrot sportiskākās fakultātes komandas RTU rektora kausa izcīņas sacensībās un 

noteikt gada sportiskāko fakultāti sacensību noslēgumā. 
 

2. SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 

2.1. Sacensības norisinās 2021./2022. studiju gada ietvaros. 

2.2. Sporta veidu nolikumi tiks publiskoti 1 (vienu) mēnesi pirms sacensībām RTU Sporta centrs 

mājas lapā sports.rtu.lv 
  

3. VADĪBA UN TIESNEŠI 

3.1. RTU rektora kausa sacensības organizē un vada RTU Sporta centrs sadarbībā ar RTU 

Studentu parlamentu. 

3.2. Tiesneši: 

3.2.1. Galvenais tiesnesis – RTU Sporta centra direktors Egons Lavendelis; 

3.2.2. Sacensību tiesneši - Sporta centra nozīmētās personas. 
 

4. DALĪBNIEKI, KOMANDAS, SPORTA VEIDI UN ATBILDĪGIE 

4.1. RTU rektora kausa izcīņas sacensībās piedalās RTU studenti. 

4.2. Sacensības norisinās starp sekojošām komandām: 

● Arhitektūras fakultāte + Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte + E-studiju 

tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (AF + MLĶF + ETHZF); 

● Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF); 

● Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF); 

● Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte + Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultāte (EVIF + ETF); 

● Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF); 

● Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF). 
 

4.3. Rektora kausa izcīņa notiek sekojošos sporta veidos:

● Novuss (aprīlis) 

● Boulings (decembris) 

● Galda teniss (marts) 

● Basketbols (vīr.) (oktobris – maijs) 

● Volejbols (siev.,vīr.) (oktobris – maijs) 

● Biljards (februāris) 

● Šahs (decembris) 

● Tricikli (marts) 

● Ložu šaušana (novembris) 

● Velo orientēšanās (maijs) 

● Peldēšana (aprīlis) 

 

● Basketbols (siev.) (I posms novembris, II            

posms februāris, play-off aprīlis) 

● Florbols (vīr.) (I posms novembris, II posms 

marts, play-off aprīlis) 

● Telpu futbols (vīr.) (I posms decembra 

1.nedēļā, II posms marta 2.nedēļā, play-off 

aprīlis) 

● Florbols (siev.) (I posms novembris, II 

posms marts, play-off aprīlis) 
 

● Telpu futbols (siev.) (I posms novembra 

4.nedēļā, II posms marta 3.nedēļā, play-off 

aprīlis)
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4.4. Atbildīgās personas par dalībnieku pieteikšanu rektora kausa sacensību sporta veidos: 

4.4.1. Individuālajiem sacensību sporta veidiem studenti piesakās individuāli nolikumā 

atrunātajā kārtībā (aizpildot elektronisko pieteikuma anketu); 

4.4.2. Komandu sporta veidiem dalībniekus piesaka katras fakultātes pašpārvaldes izvirzīts 

pārstāvis. 

 

5. SPORTA VEIDU SACENSĪBU NOLIKUMI 

5.1. Sacensību nolikumus izstrādā katra sporta veida tiesneši. 

5.2. Sacensību organizēšanas sistēma katrā posmā tiks noteikta pēc saņemtajiem 

pieteikumiem vai dalībnieku skaita. 
 

6. VĒRTĒŠANA 

6.1. Par izcīnīto l. vietu RTU rektora kausa sacensību sporta veidos komanda saņem 6 

punktus, par 2.vietu 5 punktus, utt. 

6.2. Par nepiedalīšanos kādā no sporta veidiem komanda saņem 0 punktus. 

6.3. Kopvērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai 

vairāk 1.vietu, ja arī to skaits vienāds, tad komanda, kurai vairāk izcīnīto 2.vietu, utt.        
  

7. APBALVOŠANA 

7.1. RTU rektora kausa izcīņas sacensību kopvērtējumā uzvarētāju komanda saņem ceļojošo 

kausu un diplomu, kā arī pārsteiguma balva uzvarētāju komandai. 

7.2. Atsevišķu posmu 1., 2. un 3.vietu ieguvējus apbalvo sacensību dienā ar balvām un 

diplomiem. 
 

8. PROTESTI 

8.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA 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 

organizatoriem, kuriem jālemj par PROTESTA prasību atbalstīšanu vai noraidīšanu. 

8.2. Lēmums sacensību organizatoriem jāiesniedz 24 stundu laikā pēc sacensību noslēguma. 
 

9. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

9.1. Jebkurš sporta veids var tikt pārcelts vai atcelts, ja piedalīšanās sacensībās var apdraudēt vai 

pasliktināt dalībnieku veselības stāvokli.  

9.2. Jebkurš sporta veids var tikt atcelts vai pārcelts, ja līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām nav saņemti dalībnieku pieteikumi no vismaz 3 (trīs) fakultātēm. 

9.3. Sacensību tiesnesim ir tiesības diskvalificēt RTU rektora kausa sacensību dalībnieku vai visu 

komandu noteiktā sporta veidā, ja dalībnieks vai komanda apdraud sevi vai kādu no apkārt 

esošiem dalībniekiem, kā arī izturas rupji vai agresīvi. 

9.4. Piesakoties sacensībām ir obligāta prasība - derīgs ES Digitālais Covid-19 sertifikāts. 

Sertifikāts apliecina, ka persona ir vakcinēta vai pārslimojusi Covid-19. Pirms 

sacensībām būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts (QR kods). Derīga sertifikāta (QR koda) 

neuzrādīšanas gadījumā – spēlētājs netiek pielaists dalībai sacensībās. 

9.5. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par derīgu ES Digitālā Covid-19 

sertifikāta esamību (QR kodu), ko apliecina ar parakstu sacensību  pieteikumā. 

9.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka ir sniedzis piekrišanu sacensību 

organizatoriem un RTU Sporta centram publiskot pasākuma rezultātus, uzņemtās 

fotogrāfijas un video materiālus. 

 
 

RTU Sporta centra direktors                                                            Egons Lavendelis 
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