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2019.10.01 (ar 2019.11.11 izmaiņām)       Rīga 
 
 

NOLIKUMS 
“Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020” 

 

1 Mērķis un uzdevumi 
• Veicināt ūdenspolo attīstību Latvijā, uzlabot sportistu sagatavotību. 

• Popularizēt ūdenspolo Latvijā. 

• Noskaidrot Latvijas spēcīgākās ūdenspolo komandas divās vecuma kategorijās:  
o 2005. gadā vai vēlāk dzimušie (kategorija 2005) 

o bez vecuma ierobežojuma (kategorija Open) 

2 Vieta un laiks 
Turnīrs “Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020” sastāv no trīs posmiem.  

 

1. posms 
2019. gada 17. novembrī - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga.  
2019. gada 18. novembrī - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga. 
 

2. posms 
2020. gada 19. janvārī – kategorija 2005 – Ķeizarmeža sporta komplekss (Ezermalas iela 30, 
Rīga) 

2020. gada 08. februārī - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga. 
2020. gada 09. februārī  - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga. 

2020. gada 12. aprīlī – kategorija 2005 – Ķeizarmeža sporta komplekss (Ezermalas iela 30, 
Rīga) 
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3. posms 
2020. gada 03. maijā - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga. 
2020. gada 04. maijā  - kategorijas 2005 un Open. Vieta - RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga. 
  
Spēļu grafiks un laiks tiks precizēti un paziņoti komandām vēlāk. 

 

3. Komandu pieteikšana 
Turnīrā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēto klubu komandas.  

 

Katrs sportists var pārstāvēt tikai vienu komandu vienā vecuma kategorijā visu posmu 
garumā, resp. sacensību laikā sportists nedrīkst pārstāvēt dažādas komandas. Komandā 
drīkst piedalīties tikai kategorija atbilstošā vecuma sportisti. Katrs klubs var pieteikt vairākas 
komandas, arī vienā vecuma kategorijā. Izņēmumi šajos punktos ir pieļaujami TIKAI, ja visu 
komandu treneri ir savstarpēji vienojušies par tiem, minot konkrētu spēlētāju vārdus, 
pārstāvētās komandas, kā arī, ja organizatori ir apstiprinājuši šīs izmaiņas, saskatot tajās 
iespēju labāk sasniegt sacensību mērķus. 

 

Sacensībās drīkst piedalīties tikai tie sportisti, kuriem pieteikšanas un sacensību dienās ir 
Latvijas Republikas rezidenta statuss.  

 
Komandas drīkst pieteikt atšķirīgus komandu sastāvus dažādām sacensību dienām. 

 

Lai pieteiktos turnīram, komandai līdz 2019. gada 12. novembrim plkst. 23:59 ir jāatsūta 
komandas aizpildīta un parakstīta pieteikuma forma uz e-pastu info@waterpolo.lv un līdz 9. 
novembrim plkst. 23:59 jāiemaksā uz sacensību organizētāja bankas norēķinu kontu 
sacensību dalības maksa 10 EUR par katru pieteikto sportistu, kurš ir vecāks par 18 gadiem, 
neatkarīgi no tā cik sacensību posmos viņš piedalās. 

Sacensību dalības maksas saņēmējs: Biedrība Latvijas Ūdenspolo federācija 

Reģ.Nr.40008207668 

LV74HABA0551042925647 
a/s Swedbank 
SWIFT kods: HABALV22 

Maksājuma mērķis: Maksa par dalību sacensībās 
 

Pieteikt papildus spēlētājus drīkst ne vēlāk, kā 14 dienas līdz nākamā posma sākuma, veicot 
attiecīgus maksājums ne vēlāk, kā 7 dienas līdz nākamā posma sākuma.  

3 Sacensību organizētāji 
Sacensības organizē biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” ūdenspolo komiteja un 
biedrība “Latvijas Ūdenspolo federācija”. 

 

Sacensību organizētāju pārstāvis, kam jāadresē komandu pieteikumi un citi organizatoriski 
jautājumi:  



 

 

Sandu Gisca, sandu.gisca@waterpolo.lv, +371 24001513 

 
Sacensību galvenais tiesnesis:  

Mihails Galuška, mihails.galuska@waterpolo.lv, +371 29137360 

 

Sacensību laikā var notikt fotografēšana un video materiālu uzņemšana publicitātes nolūkos.  

4 Turnīra formāts, vērtēšana 
Katra komanda turnīra visās kārtās krāj punktus. Par katru uzvarēto spēli tā saņem 3 punktus, 
par neizšķirtu - 1 punktu, par zaudēto - 0 punktu.  

Katra komanda spēlē ar katru citu savā vecuma kategorijā. Uzvarētājs tiek noteikts savā 
vecuma kategorijā pēc lielākā sakrāto punktu skaita.  
Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda, kura uzvarējusi 
vairāk savstarpējas spēles. Ja savstarpējās spēlēs uzvaru skaits ir vienāds, tad augstāku vietu 
iegūst komanda ar lielāku gūto un zaudēto vārtu starpību. Ja arī tā ir vienāda, tad komanda ar 
augstāku gūto vārtu summu. Ja arī tā ir vienāda, tad komandas noskaidro spēcīgāko soda 
metienu sērijā.  Pa 5 metieniem katrai komandai, ko izpilda dažādi spēlētāji pēc kārtas. Pēc 
tam pa vienam metienam līdz vienas komandas kļūdai. 

Ja kādā no kategorijām ir pieteiktas 4 vai vairāk komandas, tad divas komandas, kuras 
sezonas regulāro spēļu noslēgumā ieņēma divas augstākās vietas turnīra tabulā, spēlē vienu 
spēli par pirmo un otro vietu visā čempionātā; divas komandas, kuras sezonas regulāro spēļu 
noslēgumā ieņēma 3. un 4. augstākās vietas turnīra tabulā, spēlē vienu savstarpējo spēli par 
3. un 4. vietu visā čempionātā. 

Katrā komanda var pieteikt dalībai sacensībās ne mazāk par 7 un ne vairāk par 15 
spēlētājiem. Spēli laukumā katrā komandā uzsāk 5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs.  

Spēles laiks tiks noteikts un paziņots komandām pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa, 
atkarībā no dalībnieku skaita. 

5 Tiesāšana 
Tiesnešu brigādi katrai spēlei (tiesnešus, pārstāvi laika uzskaitei, sekretāru spēles 
protokolēšanai) ieceļ organizētāji. Katrai komandai ir jānodrošina vismaz divi pārstāvji darbam 
tiesnešu brigādē. Ja komanda to nenodrošina, tad tai jāapmaksā tiesnešu darbs 12 EUR 
apmērā par katru spēli, kurā tai bija jānodrošina, bet tā nenodrošina savus pārstāvjus tiesnešu 
brigādei. 
 
Spēles notiek pēc 2019. – 2021. gadu FINA ūdenspolo noteikumiem,  
http://www.fina.org/sites/default/files/13-03-2019-corrections-
2018_congress_amended_rules_def-1.pdf 
cik tālu tas nav atrunāts sacensību nolikumā un cik tālu spēles vietas aprīkojums atbilst 
noteikumu prasībām. 

6 Apbalvošana 
Komandas, kuras turnīrā ieņēma 1.– 3. vietām savā vecuma kategorijā tiks apbalvotas ar 
medaļām trešā posma noslēgumā. Ir paredzētas arī speciālās balvas individuāli labākajiem 
spēlētājiem, ko nosaka oficiālie komandu pārstāvji.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 

 
INFORMĀCIJA PAR KOMANDU 

 
Nosaukums  
Pilsēta, novads  
Komandas pārstāvis  
Kontakttālrunis  
e-pasts  
Treneris  
Kapteinis  
Vārtsargi (nr.1 un/vai nr.13)  

SPĒLĒTĀJI 
 Cepures 

nr. 
Vārds Uzvārds Dzimšanas 

Gads 
 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 
Datums:  Ar šo parakstu piesaku komandu dalībai 

Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020 
sacensībās un uzņemos pilnu atbildību par 
spēlētāju veselības stāvokli un iespējamām 
traumām, ko spēlētājs var gūt sacensību laikā.  
 
Komandas pārstāvja paraksts: 
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