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LATVIJAS XXVI UNIVERSIĀDES
2015./2016. studiju gada

SACENCĪBU NOTEIKUMI
UN
GALVENAIS NOLIKUMS
1.

Mērķis un uzdevumi

Latvijas XXVI Universiādes mērķis ir sekmēt sporta darbu augstākajās mācību
iestādēs, to sporta biedrībās un sporta klubos.
Universiādes uzdevumi:
1. Popularizēt sportu studējošās jaunatnes vidū, kā svarīgu personības attīstības līdzekli.
2. Sekmēt studentu iesaistīšanos regulārās sporta nodarbībās.
3. Veicināt sportiskā līmeņa izaugsmi Latvijas augstskolās un to sporta klubos, sevišķu
uzmanību veltījot olimpiskajiem sporta veidiem.
4. Noskaidrot spēcīgākos sportistus un komandas atsevišķos sporta veidos, gatavojoties
startiem Pasaules un Eiropas studentu čempionātos, Pasaules Universiādēs.
5. Noskaidrot sportiskākās augstskolas Latvijā Universiādes kopvērtējumā.
2.

Sarīkošanas laiks un kārtība

2.1 Sacensības notiek 2015./2016. studiju gadā republikas augstskolu un citās sporta bāzēs
saskaņā ar katra sporta veida izstrādāto un LASS apstiprināto nolikumu.
2.2 Visas sacensības notiek Universiādes kalendārā paredzētajā laikā. Sacensību norises
laiki tiek saskaņoti ar sporta veidu federācijām.
2.3 Izņēmuma gadījumos Latvijas Augstskolu sporta savienības (turpmāk tekstā LASS)
valde patur tiesības izmainīt sacensību datumus un vietu ne vēlāk kā 1 nedēļu iepriekš.
2.4 LASS valde saglabā tiesības nerīkot sacensības kādā no sporta veidiem (ja piesakās
mazāk par 3 augstskolām), vadoties no iepriekšējiem pieteikumiem un dalībnieku skaita.
2.5 LASS apmaksā katra sporta veida galvenā tiesneša, galvenā sekretāra darbu finanšu
iespēju robežās. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku un tiesnešu komandēšanu uz
sacensībām, sedz komandējošā organizācija. Sporta bāzes un tiesnešu kolēģiju iespēju
robežās nodrošina sacensību rīkotāja augstskola.
2.6 Universiādes katru atsevišķo sporta veidu tiesnešiem vienu mēnesi pirms sacensībām ir
jāinformē LASS par sacensības organizācijas procesu.
2.7 Universiādes katra atsevišķā sporta veida galvenajam tiesnesim jāiesniedz sacensību
rezultāti elektroniskā veidā sacensību dienā un rakstiska atskaite pēc LASS valdes
izstrādātas formas 3 darba dienu laikā pēc sacensībām.
2.8 Izņēmuma kārtā sacensību sākums var aizkavēties, ne vairāk kā par 30 minūtēm, ja tas
saistīts ar viesu komandas atbraukšanu no citas pilsētas, par to iepriekš paziņojot pa tālruni
sporta veida sacensību galvenajam tiesnesim.
2.9 Par protestu jābrīdina attiecīgo sacensību sekretariāts, izdarot ierakstu protokolā.
Rakstiskā veidā protestu iesniedz (vai izsūta) augstskolas par sporta veidu atbildīgā
pilnvarotā persona LASS valdei vai Universiādes galvenajam tiesnesim 1 stundu pēc
sacensību noslēguma, iemaksājot garantijas naudu 20 EUR LASS kontā. Protestu izskata
uzreiz pēc iesniegšanas Universiādes galvenais tiesnesis, sacensību galvenais un vecākais
tiesnesis. Ja protests tiek atzīts par pamatotu (LASS valdes lēmums), nauda tiek atmaksāta.
Ja protests tiek noraidīts, garantijas nauda netiek atgriezta.
2.10 LASS valde sacensību rezultātus apstiprina ne ātrāk kā 3 dienas pēc sacensībām.
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3.

Vadība

Universiādes sacensības organizē un vada, kā arī izšķir strīdīgos jautājumus Latvijas
Augstskolu sporta savienības valde un galvenā tiesnešu kolēģija.
Latvijas XXVI Universiādes galvenais tiesnesis – Ilvis Ābeļkalns
Latvijas XXVI Universiādes galvenās sekretāres – Kristīne Karašniece

4.

Dalībnieki

4.1 Universiādes sacensībās piedalās Latvijas Augstākās izglītības iestādes (augstskolas
un koledžas) studenti (klātienes un neklātienes), (profesionālo studiju, bakalauri,
maģistranti, doktoranti, medicīnas augstskolu rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2015.
gada absolventi.
4.2 Ja students ir absolvējis vienu augstskolu, bet nākamajā gadā iestājies citā augstskolā,
tad automātiski zūd šī “viena gada” atļauja startēt par iepriekšējo augstskolu, izņemot
gadījumu, ja augstskola konkrētajā sporta veidā nestartē.
4.3 Sacensībās dalībniekiem atļauts piedalīties visos programmas veidos, pārstāvot vienu
augstskolu.
4.4 Augstskola katrā sporta veidā konkursa kārtībā piedalās ar vienu komandu.
4.5 Gadījumā, ja augstskola vēlas piedalīties ar vairāk kā vienu komandu sacensībās,
organizatoriem ir tiesības izlemt par attiecīgās komandas dalības tiesībām.

5.

Vērtēšana

5.1 Latvijas Universiāde tiek rīkota divās ieskaitēs – Latvijas Universiādes kopvērtējums
un Studentu čempionāti.
5.2 Komandu vērtējums sporta veidos notiek pēc atsevišķa LASS atstiprināta sporta
veida nolikuma.
5.3 Latvijas XXVI Universiādes sacensību kopvērtējumā tiek ieskaitīti sporta veidi, kuros
pagājušajā Latvijas Universiādes sezonā piedalījās kā arī šajā sezona piedalās četras vai
vairāk komandas sievietēm un piecas vai vairāk komandas vīriešiem.
5.4 Latvijas XXVI Universiādes kopvērtējumā vīriešiem vērtē 12 labākos rezultātus no 17
kopvērtējumā iekļuvušiem sporta veidiem un sievietēm 8 labākos rezultātus no 10
kopvērtējumā iekļuvušiem sporta veidiem.
5.5 Katrā sporta veidā kā sieviešu, tā vīriešu grupā par 1. vietu augstskola saņem 15
punktus, par 2. vietu – 13 punktus, par 3. vietu – 12 punktus, par 4. vietu – 11 punktus utt.
Par nepiedalīšanos vai diskvalifikāciju – 0 punktu.
5.6 Universiādes kopvērtējumā sākot ar 14. vietu uz leju, katrai komandai piešķir 1
ieskaites punktu.
5.7 Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem augstskola, kurai ir vairāk
pirmās vietas, tālāk – otrās un trešās vietas.
5.8 Ja augstskolu pārstāv divas komandas vai vairāk, augstskola pirms sacensībām nosaka,
kura komanda tiks iekļauta kopvērtējumā.
5.9 Individuālos sporta veidos, ja noteiktajā disciplīnā vai svara kategorijā ir divi un
mazāk dalībnieku, tad augstskolas kopvērtējumā punkti netiek vērtēti.
5.10 Sporta spēļu komandu sporta veidos, ja komanda neierodas pirmo reizi skaita
zaudējumu, bet ja atkārtoti neierodas uz spēli – diskvalificē.
5.11 Ja pagājušajā sezonā sporta veidā piedalījās vai arī šajā sezonā piedalās mazāk
augstskolas kā noteikts (skat. 5.3 un 5.8), punktus kopvērtējumā neskaita, bet piešķir
Universiādes čempiona titulu.
5.12 LASS patur tiesības objektīvu iemeslu dēļ izdarīt izmaiņas nolikumā un Universiādes
sarīkošanā.
6.

Apbalvošana

6.1 Universiādes kopvērtējumā uzvarētāja augstskola (atsevišķi vīriešiem un sievietēm)
saņem ceļojošo kausu.
6.2 1. vietas ieguvējas komandas atsevišķos sporta veidos apbalvo ar kausu un diplomu.
Individuāli 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.
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7.

Pieteikumi

7.1 Pieteikumi iesniedzami līdz 2015. gada 9. oktobrim.
7.2 Atkārtots apstiprinājums par dalību jāiesniedz attiecīgo sporta veidu pārstāvju
sanāksmēs (sporta spēlēs – 1 nedēļa pirms sacensībām, individuālajās – pirms sacensībām),
par kurām paziņos attiecīgo sporta veidu sacensību galvenie tiesneši.
7.3 Pieteikumā jānorāda pilns augstskolas nosaukums.
7.4 Sacensību dalībniekiem vai komandas pārstāvim pirms sacensībām obligāti jāuzrāda
atbildīgajai personai attiecīgajā sporta veidā studenta (bakalaura, maģistranta, doktoranta)
apliecība (vai kopija) vai diploms.
7.5 Sacensību laikā sporta veida galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieprasīt dalībniekam uzrādīt
dokumenta oriģinālu.
7.6 Gadījumā, ja Universiādē kādas augstskolas komandas sastāvā startēs persona, kas nav
students, maģistrants, doktorants vai 2015. gada absolvents, šis sporta veids attiecīgajai
augstskolai rezultātu kopvērtējumā netiks vērtēts un sportistu diskvalificē.

8.

Dalības maksa

8.1 Latvijas XXVI Universiādes dalības maksa augstskolām, kas piedalās virs desmit
sporta veidiem (desmit ieskaitot) – 1000 EUR, virs sešiem sporta veidiem (sesto ieskaitot)
– 700 EUR un augstskolas, kuras piedalās līdz sešiem sporta veidiem dalības maksa
individuālajos sporta veidos ir 10 EUR no katra dalībnieka vienā disciplīnā, sporta spēlēs
100 EUR no katras komandas.
8.2 Studenti, kuru augstskolas nav LASS biedri, bet kas vēlas piedalīties Universiādes
individuālajās sacensībās – dalības maksa individuālajos sporta veidos ir 15 EUR no katra
dalībnieka vienā disciplīnā, sporta spēlēs 150 EUR no katras komandas.
Dalības maksu jāpārskaita uz LASS kontu :
Latvijas Augstskolu Sporta savienība
Reģ.nr. 40008022275
Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006, Latvija
AS SEB bankas Vidzemes filiāle
Konta Nr.: LV31 UNLA 0003 2007 00808
Bankas kods: UNLALV2X
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselību, apliecinot to ar savu
parakstu pieteikumā vai arī to dara komandas ārsts.
Cīņas sporta veidos katram dalībniekam ir jābūt ārsta atļaujai piedalīties
sacensībās.
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