Apstiprinu:
A. Vaivods
Līvānu novada domes pr-js
2014. gada 18. jūnijā
ATKLĀTAIS PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS
„JERSIKAS KAUSS”
2014. gada jūlijs - augusts
NOLIKUMS
1. Mērķis:
1.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana novadā;
1.2. labāko pludmales volejbola komandu noteikšana.
2. Vadība:
Sacensības organizē un vada Līvānu novada dome sadarbībā ar Jersikas
pagasta pārvaldi.
Galvenais tiesnesis Mārtiņš Vucenlazdāns. (mob. telefons
26188779), sekretāre Mārīte Vilcāne, tel: 29537229.
3. Vieta un laiks:
Spēles notiek trīs posmos. Sacensību sākums plkst.10.00.
 12. jūlijs – Jersikas pagasts, Bucenieki
 26. jūlijs – Jersikas pagasts, Bucenieki
 16. augusts - Jersikas pagasts, Bucenieki
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
4.1. Vīriešu komandas:
 Viena grupa, bez vecuma ierobežojumiem;
4.2. Sieviešu komandas:
 Viena grupa, bez vecuma ierobežojumiem.
4.3. Vīriešu komanda un sieviešu komanda sastāv no 2 spēlētājiem
(sievietes pēc 35 + , vīrieši no 40 + no 3. spēlētājiem un skolnieces no 3.
spēlētājām).
4.4. komandas līdzdalība sacensībās jāpiesaka ne vēlāk kā divas dienas
pirms attiecīgā spēļu posma (uz pirmo posmu - līdz 10. jūlijam);
4.5. sacensību norises vietā galvenajam organizatoram jāiesniedz
rakstisks pieteikums.
5. Disciplinārie noteikumi:
5.1. komandai, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri
ietekmējuši spēles iznākumu, protests rakstiskā veidā jāiesniedz
sacensību galvenajam organizatoram vai spēļu posma galvenajam
tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes pēc spēles beigām, klāt pievienojot
EUR 10, kurus komanda saņem atpakaļ, ja protests tiek atzīts par
pamatotu.

6. Sacensību norise un spēļu tiesāšana:
6.1. spēles notiek pēc starptautiskajiem pludmales volejbola noteikumiem
ar izņēmumu - ar augšējo piespēli nedrīkst bumbu pārspēlēt pretinieka
laukumā.
6.2. spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 21 punktiem, izšķirošajā
setā spēlē līdz 15 punktiem;
6.3. spēles tiesā komandu dalībnieki;
6.4. sacensību sistēma katrā posmā tiek sastādīta, pamatojoties uz
pieteikto komandu skaitu, sieviešu komandu grupas varētu tikt
apvienotas, ja pieteikto komandu skaits ir mazāks par trim.
7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa:
7.1. dalības maksa ir EUR 6 no komandas, skolēniem 50%;
7.2. dalības maksa sacensību dienā EUR 7;
7.2. Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizēšanas izdevumiem,
uzvarētāju apbalvošanai.
7.3. visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati
komanda.
8. Vērtēšana:
8.1. 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.
8.2. augstāku vietu ieņem komanda, kura ieguvusi visvairāk punktu;
8.3. vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura
uzvarējusi savstarpējā spēlē;
8.4. kopvērtējumā augstāku vietu ieņem komanda, kura ieguvusi
visvairāk punktu.
9. Apbalvošana:
9.1. kopvērtējumā piedalās komandas, kas piedalījušās 3 spēļu posmos;
9.2. kopvērtējumā tiek noteikti Līvānu novada 2014. gada pludmales
volejbola turnīra „Jersikas kauss” uzvarētāji un apbalvoti ar medaļām un
kausu.
10. Dažādi:
10.1. katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim
atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo
parakstu;
10.2. visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar
sacensību rīkotājiem. Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams;
10.3. sacensības notiek jebkuros laika apstākļos.
Nolikumu sastādīja
M. Vilcāne,
mob.29537229.

