APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls”
vadītāja p.i. Z. Praņevska
____________________
2019. gada 25. oktobrī

DOMES KAUSS VOLEJBOLĀ SIEVIETĒM
(novada komandām)
N O L I K U MS
I. Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.
2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
II Vieta un laiks
1. Sacensības notiek 09. novembrī plkst. 10.00 Līvānu 1. vidusskolas sporta zālēs.
III Vadība
1. Sacensības organizē Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
(JIC) “Kvartāls”.
2. Atbildīgā par sacensību norisi – Mārīte Vilcāne (tālr. nr. 29537229).
3. Sacensību galvenais tiesnesis – Vita Školina.
IV Dalībnieki un pieteikšanās kārtība
1. Sacensībās drīkst piedalīties novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkuras
domubiedru komandas, kuru sastāvā spēlē tikai sievietes un kas ievēro nolikuma
noteikumus. Katras komandas pieteikumā jāpiesaka astoņas dalībnieces.
2. Komandas sastāvs: astoņas sportistes.
V Spēļu tiesāšana
1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB volejbola spēles noteikumiem.
2. Katra komanda deleģē vienu tiesnesi.
3. Spēles tiesā galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši.
4. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
VI Finansiālie nosacījumi un dalības maksa
1. Dalības maksa par piedalīšanos Atklātajā domes kausā volejbolā no vienas komandas
ir EUR 15,00, skolēnu, studentu komandām 50 % atlaide no dalības maksas. Apmaksa
veicama pasākuma dienā pie reģistrācijas.
2. Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizatorisko izdevumu apmaksai (balvas,
medikamenti).
3. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati komanda.
4. Visi ar sacensību organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandas dalības
maksas un Līvānu novada domes līdzfinansējuma.
VI Sacensību vērtēšana
1. Par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju komanda
saņem 0 punktu; par spēli ar rezultātu 2:1 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus,
zaudētāju komanda saņem 1 punktu.
2. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.
3. Vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta pamatojoties uz koeficientu.

VII Apbalvošana
1. Uzvarētājkomandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām. Ar balvu tiek apbalvots
arī turnīra labākā volejboliste.
VIII Spēļu sistēma
1. Spēļu sistēmu nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
Spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem, līdz 25 punktiem ar 2 punktu starpību,
izšķirošajā setā līdz 15 punktiem ar 2 punktu starpību.
2. Spēļu reglaments var tikt precizēts komandu pārstāvju sanāksmē sacensību vietā.
IX Dažādi
1. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku veselības stāvokli un sagatavotību konkrētās
distances veikšanai sacensību laikā atbildīgi ir vecāki vai dalībnieku pieteikusī
organizācija, kuri to apliecina piesakoties sacensībām.
2. Katra dalībniece atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi
pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu apstrādei
sacensību protokolos u sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai
sacensību publiskajos materiālos ar mērķi iestādes darba popularizēšana, audzēkņu
sasniegumu atspoguļošana. Sacensību organizators Līvānu novada pašvaldības JIC “Kvartāls”
reģistrācijas Nr. 40900005382, apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un
tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir JIC
“Kvartāls”, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV-5316.

Nolikumu sastādīja:
JIC „KVARTĀLS” vadītājas vietniece
Mārīte Vilcāne,
29537229

