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#BeActive Pludmales spēles  

Pludmales sēdvolejbola sacensību nolikums 
 

 

1. Mērķis 

 #BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales 

sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un 

ģimenēs.  

 

2. Norises datums un vieta 

 23. un 24.07.2022. 

 Ventspils  

 Plkst. 10.00 

 

3. Organizatoriskā vadība 

#BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju 

padome (Reģistrācijas nr. 40008022932) sadarbībā ar biedrību 

STREETBASKET (40008138116), Latvijas Invalīdu sēdvolejbola 

asociācija (Reģistrācijas nr. 40008097814) 

 

4. Sacensību programma 

 

 23.07.2022. 

10.00 – 17.00  Sacensības 

12.00 – 14.00   Pusdienas 

18:00 – 19.00  Vakariņas  

 

 24.07.2022. 

09:00 – 15.00  Sacensības 

12.00 – 14.00  Pusdienas 

15.30    Apbalvošana 

 

5. Dalībnieki un vērtēšana 

 Sacensībās var piedalīties cilvēki ar kustību (funkcionēšanas) 

traucējumiem, kā arī veselie cilvēki, jaunieši, vīrieši un sievietes.  

 Vienā komandā maksimālais dalībnieku skaits – 5 spēlētāji 

(kopā ar rezerves spēlētājiem, treneriem u.t.t.).  

 Maksimālais komandu skaits sacensībās – 15. 
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 Spēles noteikumi no klasiskā sēdvolejbola atšķiras ar sekojošo: 

 Laukuma izmēri 4m platums, 4m garums; 

 Tīkla augstums 1,15m;  

 Tiek spēlēts smilšu laukumos. 

 Spēles notiks pēc oficiāliem pludmales sēdvolejbola 

noteikumiem “Beach rules sitting 2013-2016” 

 Spēles risinās līdz diviem uzvarētiem setiem līdz 

“21.”punktam, bet jābūt divu punktu starpībai, ja rezultāts ir 

1:1, trešajā setā spēlē līdz “15.” Punktam un arī jābūt divu 

punktu starpībai. 

 Komandas apakšgrupās augstāko vietu ieņem pēc: a) 

iegūtajiem punktiem; b) punktu attiecības; c) savstarpējām 

spēļu rezultātiem. 

 Spēles rezultātu fiksē un strīdīgos momentos izšķir 

galvenais tiesnesis. Pēc spēles, tiesneši rezultātus nodod 

galvenajam tiesnesim, kurš tos ieraksta tabulās. 

 Spēļu bumba ir pludmales volejbola bumba “MIKASA VLS 

300”. 

 

6. Pieteikumi 

 Uzaicinātajām komandām tiek nosūtīti ielūgumi, pieteikuma 

forma.  

 Pieteikšanās sacensībām notiek tikai pēc ielūgumiem.  

 Pieteikums sacensībām jāiesūt līdz 01.07.2022. (ieskaitot), 

norādot: 

 komandas nosaukumu; 

 komandas skaitlisko sastāvu (spēlētāji, treneri u.t.t., 

maksimāli 5 personas); 

 dalībnieku vārdi un uzvārdi. 

 Pieteikumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: 

andrejs@lisa.lv Neskaidrību gadījumā sazināties telefoniski ar 

Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācijas viceprezidentu 

Andreju Filipaviču, tālr. +371 26032673 

 

7. Apbalvošana 

 #BeActive Pludmales spēļu pludmales sēdvolejbola sacensību 

uzvarētāju apbalvošana notiks 24.07. plkst. 15.30 pēc sacensību 
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noslēguma Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zona (ieeja 

no 6 laipas). 

 I Divīzijas: 

Sacensību 1. - 3. vietu ieguvēju komandas tiks apbalvoti ar 

kausiem un medaļām  

 II Divīzijas: 

Sacensību 1. - 3. vietu ieguvēju komandas tiks apbalvoti ar 

kausiem un medaļām  

8. Atklāšana 

 #BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 23.07.2022 plkst. 12:00 

laukumā Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zona (ieeja 

no 6 laipas). 

 Pludmales sēdvolejbola sacensības tiks atklātas sacensību vietā 

sacensību dienā 23.07. plkst. 9.45 

 

9. Drošība 

 Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu 

atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un 

ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas 

jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas 

paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes 

atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

10. Datu apstrāde 

 Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “STREETBASKET”, reģ. nr. 

40008138116, Starta iela 1, Rīga, LV 1026 

 Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju 

padomei”, kas ir #BeActive Pludmales spēļu organizators. 

 Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “STREETBASKET” 

ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē. 

 Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu 

apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 

25. pantu. 

 Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista 

sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai 

noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši 

sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir 

nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai 

aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās 



4 

pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: 

ronalds.rezais@lsfp.lv 

 

11. Citi noteikumi 

 Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - 

fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta 

sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā 

nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, 

piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā 

atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas 

spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī 

normatīvos aktus”.  

 Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos 

noteikumos un sporta veidu nolikumos, lemj organizators. 

Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš 

nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām 

mājaslapā. 

 Informējam, ka #BeActive Pludmales spēļu laikā iespējama 

pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc 

tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju 

padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapā 

https://lsfp.lv – sabiedrības informēšanas nolūkos.  

 #BeActive Pludmales spēļu organizatori ir atbildīgi par 

dalībnieku personas datu aizsardzību. Reģistrējoties vai 

piedaloties #BeActive Pludmales spēļu sacensībās vai 

aktivitātēs dalībnieki piekrīt savu datu apstrādei organizatoru 

vajadzībām – izsekojot dalībnieku progresam #BeActive 

Pludmales spēļu norises laikā, paziņojot sacensību rezultātus 

https://pludmalesspeles.lsfp.lv/. 

 

12. Kontaktinformācija 

 

Andrejs Filipavics, t. +37126032673, e. andrejs@lisa.lv 

 

  


