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Ropažu novada atklātais turnīrs
PLUDMALES VOLEJBOLĀ
jauktajām komandām
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevums. Popularizēt Ropažu novada Sporta centra pludmales volejbola
laukumus. Veicināt sadarbību, draudzību un spēļu pieredzi. Paaugstināt spēļu pieredzi.
Noskaidrot labākās komandas 1. - 3. vietu ieguvējas. Veicināt iedzīvotāju un īpaši jauniešu
aktīvas un sportiskas atpūtas iespēju izmantošanu novadā.
Laiks un vieta. Turnīrs notiek ar 2016. gada 12. jūniju, 4 posmos, svētdienās Ropažu
novada novada pludmales volejbola laukumos. 1.posms notiek Ropažu pludmales volejbola
laukumos. Par katra nākamā posma norises vietu dalībnieki vienojas iepriekšējam posmā.
1.posms - 12. jūnijā Ropažos
2. posms - 3. jūlijā
3.posms - 24. jūlijā
4.posms - 14. augustā.
Sacensību atklāšana– plkst.15.00. Ierašanās un dalībnieku reģistrācija no14.30 līdz
14.50.
Dalībnieki. Komandā 3 dalībnieki: divi vīrieši un viena sieviete, no16 gadu vecuma.
Atļauts piedalīties arī tikai atsevišķā posmā. Nav atļauts mainīt komandas sastāvu, nemainot
komandas nosaukumu. Viens spēlētājs var pieteikties tikai vienā komandā vienā posmā.
Sacensību vadība. Sacensību galvenais tiesnesis Aigars Kleins. Galvenā sekretāre Baiba
Bukeviča. Organizē “VK Ropaži”, sadarbībā ar Ropažu Sporta centru.
Izloze. Izloze notiek desmit minūtes pirms sacensību sākuma, sacensību dienā, vada “VK
Ropaži” pārstāvis.
Sacensību izcīņas noteikumi. Spēles notiek, saskaņā ar VIVB pludmales volejbola
noteikumiem
(http://mail.inbox.lv/mailbox?page=1&mailbox=INBOX&uniq=10948926795559fa04abf8e).
Spēlē līdz 2 setu uzvarai, 2 punktu pārsvaru. Sacensību izspēles kārtība pirms izlozes. Punktus
skaita un tiesā brīvās komandas, kuras iepriekšējo spēli zaudējušas. Strīdus izšķir galvenais
tiesnesis.
Vērtēšana. Posmos par uzvarētu spēli 2 punkti, par zaudētu spēli 1 punkts. Neierašanās
uz spēli, diskvalifikācija 0 punkti. Vienāda punktu skaita gadījumā, uzvaru nosaka: 1) uzvarēto
un zaudēto setu attiecība 2) savstarpējā spēle 3) uzvarēto un zaudēto punktu attiecība.
Turnīra uzvarētājus nosaka, summējot katrā posmā iegūtos punktus par izcīnītām 1. - 6.
vietu (tikai komandām, kuru sastāvi nav mainījušies). Posmā par 1. vietu komanda saņem 10 p.;
par 2.v. - 8p., par 3.v. - 6p., par 4. - 4p., 5.v. - 3.p., 6.v. - 2p. Vienāda punktu skaita gadījumā
vietu nosaka: 1) augstākā vieta 4.posmā; 2) vairāk augstāku vietu).
Apbalvošana. Katra posma 1. - 3. vietas ieguvēji saņem diplomus un medaļas,
pārsteiguma balvas. Visu 4 posmu rezultāti nosaka komandu turnīra uzvarētāju, 1. - 3. vietas
ieguvēji saņem kausus, diplomus. Pārējie dalībnieki individuāli izlozē 3 balvas – sporta
inventāru star, kuri piedalījušās visos 4 posmos.
Pieteikumi. Vārdiskā pieteikšanās komandu kopējā pieteikumā - ar parakstiem par
veselības atbilstību sacensību prasībām, sacensību posma dienā, 30 minūtes pirms posma
sākuma. Dalībnieki paši atbildīgi pa savu veselību sacensību laikā, ko apliecina ar parakstu
kopējā pieteikumā. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārds uzvārds, dzīves

vieta, dzimšanas gads, kontakttālrunis. Par nepilngadīgajiem un viņu veselību sacensību laikā
atbildību uzņemas un parakstu apliecina pilngadīga persona vai nepilngadīgie iesniedz sacensību
vadībai vecāku atļauju ar vecāku atbildību par dalībnieku turnīra laikā. Atļauja derīga visiem
sacensību posmiem.
Sacensību izdevumi. Dalības maksa komandai turnīra posmā 10 euro. Par dalības
maksu katrā posmā VK Ropaži nodrošina pārsteiguma balvas 1. – 3.vietu ieguvējām komandām
posmā. Kopvērtējumā turnīra 1. – 3. vietas ieguvējiem un 3 individuālajiem dalībniekiem, kuri
piedalījušies visos 4 posmos, balvas nodrošina Sporta centrs (turnīra izdevumi no pašvaldības
“Volejbola klubs” budžeta).
Pārējie, ar uzturēšanos saistītie, transporta izdevumi - sedz pati komanda. Komandas
spēlē ar savām bumbām.

