Naukšēnu novada turnīrs
pludmales volejbolā
Nolikums
1. Sacensības mērķis.
1.1. Popularizēt aktīvas brīvā laikā pavadīšanas iespējas.
1.2. Popularizēt pludmales volejbolu.
1.3. Iesaistīt sporta aktivitātēs Naukšēnu novada un apkaimes
iedzīvotājus.
2. Vieta un laiks.
2.1. Sacensības notiek 6 posmos darba dienu vakaros 2019. gadā no
jūnija līdz jūlijam.
2.2. Posmu datumi:
1. Posms 2018. gada 6. jūnijā
2. Posms 2018. gada 13. jūnijā
3. Posms 2018. gada 20. jūnijā
4. Posms 2018. gada 27. jūnijā
5. Posms 2018. gada 4. jūlijā
6. posms 2018. gada 11. jūlijā (noslēgums un apbalvošana)
Spēles norisinās Naukšēnu novada stadionā. Sacensību sākums 18:00.
3. Organizators un vadība.
3.1. Sacensības organizē Naukšēnu novada pašvaldības sporta
pasākumu organizators Gundars Putniņš mob. tel. 20212466; epasts gundars.putnins@naukseni.lv
3.2. Tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Katrā posmā
organizators norīkos 1 galveno tiesnesi, savukārt spēles tiesās
komandu spēlētāji, kas tajā brīdī nespēlē.
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri piekrīt nolikuma
prasībām, un ir samaksājuši dalības maksu. Turnīra gaitā komandā
var tikt pieteikti 4 dalībnieki no kuriem vismaz viens ir no
pamatsastāva (dalībnieks, kurš startējis pirmajā posmā.) Ja visiem
komandas dalībniekiem ir 50 gadi un vairāk, tad katrā posmā
komandai var būt 3 spēlētāji, bet uz laukuma spēlē 2.
4.2. MIX grupā startē komandas ar sastāvu 1 sieviete un 1 vīrietis vai
arī 2 sievietes.
5. Bumbas.
5.1. Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola
bumbām.

6. Sacensību kārtība un izspēles sistēma.
6.1. Atkarībā no pieteikušos komandu skaita tiks lemts par turnīra
izspēles kārtību.
6.2. Sacensības notiek 6 posmos. Katrā posmā notiek komandu cīņa un
vietu noteikšana.
6.3. Kopvērtējumā tiek vērtētas 5 posmos labākās izcīnītās vietu
punktu summa.
6.4. Pamatturnīrā sacensības notiek līdz 1 uzvarētam setam pēc
starptautiskajiem pludmales volejbola noteikumiem ar iespēju
organizatoriem saīsināt spēļu garumu (atkarīgs no pieteikto
komandu skaita).
6.5. Organizatori patur tiesības noteikt spēļu sadalījumu pa
laukumiem.
6.6. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, katrā posmā var būt
atšķirīgs spēles ilgums.
7. Sacensību noteikumi.
7.1. Ja vienādi izcīnītie punkti, tad vērtē:
7.1.1. visās spēlēs iegūto-zaudēto punktu starpību;
7.1.2. savstarpējās spēlēs iegūtos – zaudētos punktu starpību;
7.2. Punkti turnīra tabulā:
- par uzvaru , komanda saņem 2 punktus,
- par zaudējumu, komanda saņem 0 punktus.
Ja komanda posma laikā izstājas tad apakšgrupas spēlēs ar konkrēto
komandu punktus nerēķina. Komandai piešķir pēdējo vietu. Par posmu
iegūst 1 punktu.
7.3. Par posmā iegūto vietu komanda saņem punktus.
1.v.-30p. 4.v.-18p. 7.v.-10p. 10.v.-6p.
2.v.-25p.
3.v.-21p.

5.v.-15p.
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8.v.-8p.
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7.5.Ja komandām kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits, bet dažāds
posmu apmeklējums tad augstāku vietu ieņem komanda, kas konkrēto
punktu summu ir saņēmusi piedaloties mazāk posmos, ja arī posmu skaits
vienāds, tad tiek skatīts, kam vairāk 1. vietas, ja tās sakrīt tad 2. vietas utt.
8. Pieteikšanās, dalības maksa.
8.1. Pieteikšanās iepriekšēja pa e-pastu un SMS veidā līdz plkst. 15:00
pasākuma dienā, minot vārdus, uzvārdus, komandas nosaukumu,
dzimšanas datus, telefona numurus (Gundars Putniņš tel. 20212466 epasts – gundars.putnins@naukseni.lv)

8.2. Dalības maksa 5eur no komandas.
9. Apbalvošana.
9.1. Turnīra noslēgumā ar kausiem un medaļām tiek apbalvoti 1. –
3.vietas ieguvēji pēc sešiem posmiem MIX un vīriešu grupā.
Simboliska apbalvošana arī pēc katra turnīra posma pirmo 3
vietu ieguvējiem abās grupās.
10. Atbildība
10.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir
iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un
sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu
veselības stāvokli.
10.2. Katrs dalībnieks ir atbildīgi par apkārtējo vidi.

Dalībnieku ievērībai!
Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.
Komandu skaits ierobežots.
Ja komanda ir pieteikusies uz posmu, bet neierodas, tad kopvērtējumā komandai
tiek atņemti 5 punkti.
Ja esat pieteikušies uz posmu, bet nevarēsiet ierasties, tad par to paziņot līdz plkst.
15:00.
Ja komanda 5min laikā, pēc spēļu paziņošanas, neierodas uz laukuma, tad tiek
piešķirts zaudējums 0-15.
Uz katru posmu komandai jāpiesakās atsevišķi.
Organizators patur tiesības izvērtēt katru gadījumu atsevišķi.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā posms netiek atcelts.
Nolikuma detaļas vēl var mainīties. Rekomendāciju gadījumā sazināties ar turnīra
organizatoru.

