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Drošības dienas skolā - 2019 

 VOLEJBOLA TURNĪRS   

N O L I KU M S   

  

1. Mērķis un uzdevumi.  
  

Akcijas ‘’Drošības dienas skolās 2019’’ ietvaros veikt preventīvus pasākumus vispārizglītojošās iestādēs 
Lielvārdes, Ogres, Ķeguma novados, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu vidusskolēnu vidū.   
Turnīra uzdevums: noskaidrot novadu labākās un sportiskākās vidusskolēnu komandas volejbolā.  
  

2. Laiks un vieta.  
  

Sacensības notiek 2018.gada 20.novembrī Ogres novada sporta centra hallē, Ogrē, Skolas ielā 21. 
Sacensību sākums 09:30.   
Vārdisko pieteikumu iesniegšana un komandu pārstāvju sanāksme 09:00.  
Sacensību galvenais tiesnesis Andris Krauja.  
  

3. Dalībnieki.  
  

No skolas piedalās viena komanda. Komandas sastāvā var tikt iekļauti gan puiši, gan meitenes. 
Skolotājiem spēlēt skolēnu komandā ir aizliegts.  
Sacensībās piedalās Policijas darbinieku,  skolu skolotāju komanda, pašvaldības administrācijas 
komanda. Komandā 10 dalībnieki/skolēni, un komandas pārstāvis vai sporta skolotājs.    
Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un 
galvenā tiesneša lēmumiem.  
Katra komanda turnīra izspēles laikā nodrošina vismaz divus dalībniekus, kuri savu brīvo spēļu laikā var 
tik nozīmēti spēļu tiesāšanai.  

  

4. Vadība.  
  

Sacensības organizē un vada Rīgas reģiona policijas pārvaldes Ogres iecirknis sadarbībā ar Ogres novada 
sporta centru.  
Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild galvenais tiesnesis. Par protestu, 
disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmumu pieņemšanu atbild 
galvenais tiesnesis.  
 
 
 



 

 

  

5. Komandu oficiālie pieteikumi  
  

Iepriekšējie pieteikumi līdz 15.novembra plkst. 17:00  jāveic Ogres novada sporta centra mājaslapā 

sadaļā Skolu sports  Reģistrācija: http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/ 

Komandām jāiesniedz komandas sastāvu oficiālie pieteikumi sacensību dienā, līdz plkst. 09:00. Bez 
pieteikuma komanda pie sacensībām netiek pielaista.  
Komandas sastāva pieteikumā drīkst pieteikt 10 dalībniekus/skolēnus un komandas pārstāvi - skolotāju.  
Skolas komandā spēlē vienas mācību iestādes skolēni.  

Sacensību laikā mainīt komandu ir kategoriski aizliegts.  

  

6. Sacensību sistēma un vērtēšana.  
  

Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Spēļu sistēma tiks 
noteikta pēc pieteikto komandu skaita. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad 
vietu nosaka:  
1) pēc kopējo setu attiecības;  

2) pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs;   
3) pēc punktiem savstarpējās spēlēs.  
  

7. Disciplinārie noteikumi.  
  

Sacensībās komandas dalībniekiem ir jāspēlē vienādas krāsas spēļu kreklos ar spēlētāju numuru un 
šortos. Sacensībās netiek pielaistas komandas nevienādās spēlētāju formās un bez numuriem.  
Spēlētāji, kuri nav pieteikti OFICIĀLAJĀ KOMANDU PIETEIKUMĀ, nedrīkst piedalīties sacensībās.  
Par šī punkta neievērošanu komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:2, turnīra tabulā 0.  

  

8. Apbalvošana  
  

       Komandas, kuras izcīna 1. – 3. vietu turnīrā saņem kausu, 1.- 3. vietas komandu dalībnieki saņem 
medaļas un pārsteiguma balvu.  
 

http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/

