“Volejbola attīstība Latgalē”
NOLIKUMS
Latgales kauss pludmales volejbolā vīriešiem (40+) 2015
1.

MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1 Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latgales reģionā.
1.2 Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
1.3 Noskaidrot 2015.gada pludmales volejbola labākās komandas vīriešu (40+) konkurencē.

2.

VIETA UN LAIKS
2.1 Latgales kauss pludmales volejbolā vīriešiem (40+) 2015 norisināsies no 2015.gada jūnija līdz 2015.gada
septembrim.
2.2 Turnīra norises posmi, vietas, datumi:
14.06.2015 – Jersika (Pludmales volejbola laukumi “Buceniekos”);
02.08.2015 – Daugavpils (Pludmales volejbola laukumi Stropu pludmalē);
*Turnīra fināli - 30.08.2015 – Līvāni (Līvānu pilsētas volejbola laukumi);
*Latgales King of the beach – 12.09.2015 – Preiļi (Preiļu pilsētas parka volejbola laukumi);

3.

LĪGAS VADĪBA
3.1 Latgales kausu pludmales volejbolā vīriešiem (40+) 2015 organizē biedrība “Volejbola attīstība Latgalē”, līgas
vadība:

Rihards Vilcāns
T.29525950, e-pasts: rihards.vilcans@volejbolslg.lv.

Mārtiņš Jeļisejevs
T.29971665, e-pasts: martins.jelisejevs@volejbolslg.lv.

Anna Babre
T.29746163, e-pasts: anna.babre@volejbolslg.lv.

4.

DALĪBNIEKI
4.1 Turnīrā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu;
4.4 Komandas sastāvā uz laukuma spēlē trīs dalībnieki, kuri tiek reģistrēti pieteikuma anketā.
4.5 Viens dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā viena posma ietvaros.
*Komandas sastāvā var pieteikt 1 dalībnieku, kas ir sasniedzis 35 gadu vecumu;
*Komandas sastāvā var pieteikt 1 dalībnieku rezervē, bet tas obligāti jāpiesaka turnīra dienā;

5.

REĢISTRĒŠANĀS UN FINANSES
5.1 Pieteikšanās turnīra posmam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu, kas ir pieejama mājas lapā
turniri.volejbolslg.lv
5.2 Dalības maksa vienam posmam iepriekš reģistrējoties - 20 EUR no komandas, sacensību dienā – 25 EUR no
komandas
5.3 Reģistrēšanās turnīram notiek no 2015.gada 1.maija līdz ceturtdienas plkst.12.00 pirms katra posma. Rēģistrācija
aizpildot pieteikuma anketu uz vietas turnīra dienā notiek pie sekretariāta līdz plkst.9.30
5.4 Reģistrācija ir veikta, kad tiek veikts naudas pārskaitījums uz biedrības kontu ar maksājuma norādi – Komandas
dalībnieku vārdi un uzvārdi – Ziedojums sporta attīstībai. Rekvizīti: “Volejbola attīstība Latgalē”,
LV50HABA0551039183722, Swedbank, Lidoņu iela 5-37, Rīga, LV-1055, Reģ.Nr.50008229351 vai reģistrējoties uz
vietas sacensību dienā pie sekretariāta un samaksājot dalības maksu 25 EUR apmērā.

6.

IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA
6.1 Latgales kauss pludmales volejbolā vīriešiem (40+) 2015 norit pēc atvieglinātiem starptautiskajiem FIVB pludmales
volejbola noteikumiem.
6.2 Izspēles sistēma tiks noteikti atkarībā no pieteikušos komandu skaita un pirms turnīra būs saskaņota ar dalībniekiem;
6.3 Spēles tiesās oficiāli norīkoti organizatoru tiesneši.
6.4 Pēc nospēlēta pirmā posma, tiks izveidots dalībnieku reitings, pēc kura nākamajos posmos, tiks izliktas spēcīgākās
komandas.

8.

PUNKTU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
8.1 Katrai komandai par aizvadīto spēli tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no aizvadītās spēles rezultāta. 2-0
(2 punkti ), 0-2 ( 1 punkts), 1-1 (tiek skaitīti mazie punkti abos setos – uzvarētājam 2 punkti, zaudētājam 1 punkts)
8.2 Galīgo vietu sadalījumu grupā,ja kopējais punktu skaits ir vienāds nosaka:

Kopējā uzvarētu/zaudētu setu attiecība;

Kopējā mazo punktu attiecība;

Savstarpējā spēle;

9.

STRĪDUS SITUĀCIJAS
9.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.
9.2 Strīdus situāciju gadījumā organizātori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav
apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

10. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
10.1 Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
10.2 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz
sacensību norises vietu.
11. REZULTĀTI
11.1 Turnīra nolikums, kalendārs, grafiki, bildes, video rezultāti, statistika būs pieejami mājas lapā turniri.volejbolslg.lv
11.2 Turnīra organizatoriem ir tiesības publicēt dalībnieku rezultātus, foto, video materiālus no turnīra, kas iegūti turnīra
dienā.
12. APBALVOŠANA
12.1 Tiek apbalvota 1.-4.vieta katrā posmā.1.-3.vieta tiek apbalvota ar kausiem, medaļām, sponsoru balvām, 4.vieta tiek
apbalvota ar sponsor balvām un ceļazīmi uz finālposmu.
12.2 Katra posma 4 labākās komandas automātiski iekļūst finālturnīrā, kas norisināsies Līvānos 29.08.2015
12.3 Posmos tiks apbalvoti divi labākie spēlētāji no visu komandu iekšējā balsojuma.
13. AIZLIEGUMI

13.1 Turnīra sabraukuma laikā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, kā piemēram alkoholu, narkotikas u.c.
vielas.
13.2. Par nekorektu uzvedību turnīra laikā komanda var tikt diskvalificēta un visi komandas spēļu rezultāti var tikt anulēti.

