VK Ropaži atklātais ZIEMASSVĒTKU turnīrs
volejbolā jauktajām komandām
NOLIKUMS
1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Noskaidrot labākās komandas;
1.2. Popularizēt volejbolu sabiedrībā;
1.3. Aktivizēt VK Ropaži darbību;
1.4. Gūt sacensību pieredzi jauniešiem.

2.
2.2.
2.3.
2.4.

2. SACENSĪBU VADĪBA
1.Sacensības organizē VK Ropaži, sadarbībā ar Ropažu Sporta centru;
Sacensības vada galvenais tiesnesis A. Kleins;
Sacensību sekretāre D.Ozoliņa;
Sacensību spēles tiesā galvenā tiesneša nozīmēts tiesnesis.

3.
3.1.
3.2.

SACENSĪBU NORISES VIETA, LAIKS
Sacensības notiek Ropažu Sporta centrā, 16. decembrī, plkst. 10.00
Sacensību atklāšana plkst. 9.45.

4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.
1.Sacensībās piedalās jauktās komandas, laukumā 3 vīrieši un vismaz 1 sieviete.
Atļauts pieteikt komandā 4 dalībniekus.
4.2.
Dalībnieku vecums: no 15 gadu vecuma, 2002.dz.g. un vecāki.
4.3.Nepilngadīgie dalībnieki tiek pielaisti sacensībām tikai ar vecāku rakstiskām
atļaujām (sk. Pielikumā - paraugs).

5. PIETEIKUMI
5.1. Iepriekšējie komandu pieteikumi jāiesūta līdz 15.12.2017. uz e- pastu
dace.ozo@inbox.lv, norādot dalībnieku skaitu,vārdus un uzvārdus, vecumu, komandas
nosaukumu.
5.2.
Komandu vārdiskie pieteikumi (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecāku atļaujas)
jāiesniedz sacensību sekretārei līdz plkst. 9.40 sacensību dienā (skat. pielikumā pieteikuma
paraugs).
5.3.
Komandu vārdiskajos pieteikumos jābūt pilngadīgo dalībnieku parakstam par
personīgo atbildību par savu veselību sacensību laikā, pieteikumam jāpievieno
nepilngadīgo – vecāku atļaujas
6. FINANSES
6.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi,
naktsmītnes - ja nepieciešams, utt.) sedz paši dalībnieki

6.2.
Balvas, sekretariāta un galvenā tiesneša darbu nodrošina – “VK Ropaži”, sadarbībā
ar Sporta centru.
6.3. Dalības maksa komandai 20 € VK Ropaži
7. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
7.1. Dalībnieks vai komanda var tikt diskvalificēti par Sporta centra iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu, par ko lēmumu pieņem galvenais tiesnesis. Tiesnesim un
sekretārei ir tiesības nepieņemt komandas pieteikumu, ja ir aizdomas par komandas
dalībnieka neadekvātu uzvedību vai veselības stāvokļa neatbilstību sacensību prasībām. Par
nepilngadīgo disciplināru pārkāpumu nekavējoties tiek ziņots vecākiem un pašvaldības
policijai.
7.2. Protesti. Komanda par protesta iesniegšanu pēc spēles ziņo galvenajam tiesnesim.
Protestu rakstā jābūt izsmeļošai motivācijai. Komandai iesniedzot protestu jāiemaksā VK
Ropaži 50€. Ja protesta iesniegšana tiek uzskatīta par pamatotu, iemaksātā nauda tiek
atmaksāta protesta iesniedzējam. Protestu izskata sacensību galvenais tiesnesis, pieaicinot
sacensību dalībniekus, no katras puses pa vienam.
8. SACENSĪBU NOTEIKUMI
8.1. Spēles notiek pēc FIVB apstiprinātajiem starptautiskajiem noteikumiem.
8.2. Tīkla augstums 2,43 m
8.3. Ja komandu skaits ir līdz 8, spēlē „apli”. Ja komandu vairāk – tiek izspēlētas
priekšsacīkstes grupās. Spēles priekšsacīkstēs grupā un „aplī” - līdz 1 seta uzvarai, ar 2
punktu pārsvaru. Finālos ( ja tādi tiek izspēlēti, saskaņā ar sacensību kārtību, atkarībā no
komandu skaita ) - pēc galvenā tiesneša lēmuma un komandu kapteiņu ieteikumiem.
9. SACENSĪBU VĒRTĒŠANA
9.1. Komanda par uzvaru iegūst – 2 punktus , zaudējumu-1 punktu, neierašanos uz spēli - 0
punktu.
9.2. Uzvarētāju komanda tiek noteikta pēc lielākās punktu summas. Ja 2 vai vairākām
komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietu kārtība tiek noteikta sekojoši:
•
Pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
•
Pēc uzvarēto un zaudēto punktu attiecības savstarpējās spēlēs.
•
Pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības savstarpējās spēlēs.
10.APBALVOŠANA
10.1. 1. - 3. vietas ieguvējas komandas saņem medaļas, diplomus un pārsteiguma balvas.
10.2. Ziemassvētku turnīra loterijas un konkursu veiksmīgākie dalībnieki saņems balvas no
turnīra atbalstītājiem.
Nolikumu sagatavoja:
D.Ozoliņa
B.Bukeviča
“VK Ropaži” Valdes priekšsēdētājs A.Kleins

Pielikums nr.1

Komandas ………………….….pieteikums
VK Ropaži atklātajam Ziemasvētku turnīram
volejbolā 16.12.2017.
n.

vārds , uzvārds

Dzimšanas
gads

dzīvesvietas
adrese

paraksts par
personīgo atbildību
par savu veselību
sacensību laikā

Nepilngadīgajiem
vecāku atļauja
”ir”

1.
2.
3.
4.
Komandas kapteinis: __________________________, kontakttālrunis_____________

Komandas ………………. pieteikums
VK Ropaži atklātajam Ziemassvētku turnīram
volejbolā 16. 12. 2017.
n.

vārds , uzvārds

Dzimšanas
gads

dzīvesvietas
adrese

paraksts par
personīgo atbildību
par savu veselību
sacensību laikā

Nepilngadīgajie
m vecāku
atļauja ” ir”

1.
2.
3.
4.
Komandas kapteinis: __________________________, kontakttālrunis_____________

Pielikums nr.2
Ropažu novada pašvaldībai VK Ropaži
Sporta centram
..

.....................................
vecāka vārds, uzvārds
........................................
dzīves vietas adrese

Vecāku atļauja
Es ........................................................ ar savu parakstu
vecāka vārds uzvārds
apliecinu, ka 2017. gada 16. decembrī atļauju savam nepilgadīgajam dēlam/meitai
……………………………………………………………………………………………………………
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, adrese
piedalīties Ropažu novada VK Ropaži Ziemassvētku turnīrā volejbolā bez vecāku
uzraudzības un uzņemos atbildību par viņa uzvedību, veselību un veselības atbilstību
sacensību slodzei. Par nokļūšanu mājās pēc turnīra beigām esam vienojušies.

Vecāku paraksts

/ _______________
paraksta atšifrējums
Mob.tel .
2017. gada … . …………

