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NOLIKUMS
Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēlēm

volejbolā
vīriešiem

1.Mērķis un uzdevumi
Popularizēt volejbola spēli Pierīgas novados.
Noskaidrot labākās vīriešu volejbola komandas Pierīgā.
2.Vieta, laiks un vadība
Priekšsacīkstes notiek 2018.gada 29.septembrī Mālpilī, un Mārupē, fināli – 6.oktobrī
Mālpilī un Mārupē. Tiks izspēlēti divi finālturnīri (maksimums līdz 8.vietai). Otrā
posma (finālsacensību) norises vietas var mainīties atkarībā no Baldones, Mālpils
un Mārupes novadu komandu izcīnītajām vietām priekšsacīkstēs. Priekšsacīkšu
grupu skaits atkarīgs no pieteikušos komandu skaita (pieteikšanās termiņš –
21.septembris) uz e-pastu ilze.cunska@iksp.lv. Priekšsacīkšu grupas tiek veidotas,
ņemot vērā 2017.gada Pierīgas novadu volejbola sacensību rezultātus. Gan
priekšsacīkstēs, gan finālā komandas izspēlē apļa turnīru.
Precizēta sacensību izspēles kārtība, grupu skaits, sastāvs, sacensību norises
vietas un spēļu kalendārs tiks izsūtīts pēc pieteikšanās termiņa beigām.
Sacensības organizē un vada Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar
Pierīgas novadu sporta darba organizatoriem. Sacensību priekšsacīkšu un finālgrupu
turnīrus vada attiecīgo zonu galvenie tiesneši.
3.Dalībnieki
Sacensībās piedalās Pierīgas
novadu iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī
pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un
nodibinājumu licencētie sportisti, kuriem Latvijas volejbola federācija ir apstiprinājusi
licences novada teritorijā reģistrētajos klubos un nodibinājumos.
Novads drīkst pieteikt vienu vīriešu komandu.
Komandas sastāvā 12 dalībnieki. Dalībnieku vecums 2002.gadā dzimušie un vecāki
vīrieši. Komandā atļauts pieteikt 2 jaunākus – 2003.gadā dzimušos spēlētājus.

4.Sarīkošanas kārtība

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem volejbola sacensību noteikumiem. Spēle notiek
līdz 3. setu uzvarai, ja komandām ir 2 spēles dienā un līdz 2 setu uzvarai, ja komandām ir
3 spēles dienā. Par uzvaru komandai piešķir 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par
neierašanos 0 punktus. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu izcīna komanda,
kurai :
1) labāka visu spēļu setu attiecība;
2) labāka visu spēļu punktu attiecība;
3) vairāk uzvaru savstarpējās spēlēs;
4) labāka savstarpējo spēļu setu attiecība;
5) labāka savstarpējo spēļu punktu attiecība.
5.Pieteikumi
Komandu pieteikumi priekšsacīkšu un finālturnīram (atsevišķi) jāiesniedz zonas
galvenajam tiesnesim sacensību vietā ne vēlāk kā pusstundu pirms savas pirmās spēles
sākuma. Veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar parakstu un zīmogu apliecina ārsts.
Ārsta atļaujas trūkuma gadījumā veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar savu parakstu
apliecina pats dalībnieks. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atļauju piedalīties
sacensībās dod tikai ārsts. Pieteikumu apstiprina novada domes priekšsēdētājs, vietnieks
vai izpilddirektors.
Sacensību pieteikums apliecina, ka sportisti neiebilst sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.
6.Apbalvošana
1.-3.vietu ieguvēju komandu dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām. 1 – 3.vietas izcīnījušās
komandas ar kausiem un diplomiem.
7.Izdevumi
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde. Sporta bāzi nodrošina sacensību tiešie organizatori novados.
Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā
organizācija.

Tiesības piedalīties sacensībās ir arī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes dibināšanā neiesaistīto novadu komandām, saskaņojot dalību ar
minēto iestādi un apmaksājot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē apstiprinātās dalības maksas – 50EUR.

