
 

 

Latvijas skolu Ziemas festivāla 2023 
NOLIKUMS  

Sniega volejbolā 
 
1. Sacensību laiks un vieta 
 
2023. gada 24. februārī, volejbola laukumā pie Ērgļu vidusskolas, Madonas novadā.  
 
2. Dalībnieki 
 
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus vecuma grupās: 
 
1.grupa 2003*. - 2006. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes; 
2.grupa 2007. - 2009. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes; 
* dzimuši 2003. gada 1. septembrī un jaunāki. 
 
Komandā var pieteikt 5 dalībniekus, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus. Komandā 
jābūt vismaz vienam pretējā dzimuma pārstāvim. 
 
Izglītības iestāde var pieteikt 2 komandas (katrā grupā pa 1 komandai). 
 
3. Sacensību programma  
 
Grupa turnīra kārtība tiks precizēta ņemot vērā pieteikto komandu skaitu. 
 
4. Pieteikumi 

 
Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.ziemasfestivals.lv 
Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 06.02.2023. plkst 10.00 līdz 21.02.2023. 
plkst. 15.00. 
Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti 
jāiesniedz iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 
5. Sacensību norise un vērtēšana 
 
Sacensības notiek pēc starptautiskiem sniega volejbola noteikumiem: 
- 3 pret 3 (laukumā jāatrodas vismaz vienai meitenei), 
- Laukuma maiņa notiek pēc katriem 5 punktiem, 
- Bloks neskaitās kā komandas pirmais pieskāriens, 
- 2 spēlētāju maiņas vienā setā (mainīt var jebkuru spēlētāju). 
 
Komandas izlozes kārtībā tiek sadalītas grupās pa 4 komandām. 
Grupu turnīrs notiek pēc apļa sistēmas - spēlē 3 setus līdz 11 punktiem, ar 2 punktu 
pārsvaru (par rezultātu 3-0 komandai tiek piešķirti 3 punkti, par rezultātu 2-1 
piešķirti  2 punkti, par rezultātu 1-2 piešķirts 1 punkts un par rezultātu 0-3 piešķirti 0 
punkti). Vienāda punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda kurai ir lielāks 
mazo punktu koeficients (visu setu uzvarētie punkti tik dalīti uz zaudētiem 
punktiem). 
Play-off  tiek 8 komandas  - atkarībā no pieteikto komandu skaita. 
Play-off izslēgšanās spēlēs spēlē līdz 3 setu uzvarai, līdz 11 punktiem, ar 2 punktu 
pārsvaru. 

http://www.ziemasfestivals.lv/


 

 
Sacensību kārtību un sistēmu organizatori var mainīt atkarībā no pieteikto 
komandu skaita. 
 
6. Piezīmes 
 
Futbola buči, cimdi un ceļu sargi, cepure - obligāti visiem sacensību dalībniekiem. 
Ieteicams šalle.  
 
Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas 
komandu, akreditējoties Ērgļu vidusskolā. Numurus izsniegs Izglītības iestādes 
komandas vadītājam (sporta skolotājam). 
Pieteikumi no sporta klubiem, sporta skolām un individuāli netiks pieņemti. 


