Valkas novada pludmales volejbola tūres
Nolikums
I Mērķi un uzdevumi
- Veicināt visa vecuma cilvēku iesaistīšanos aktīvā nodarbē.
- Popularizēt pludmales volejbolu kā sporta veidu.
- Virzīt iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
II Vieta un laiks
Sacensības norisināsies sešos posmos, kopvērtējuma tiks ņemti vērā četri labākie.
1. posms: 28. jūnijs – Valka, pludmales volejbola centrs;
2. posms: 5. jūlijs - Kārķi;
3. posms: 18. jūlijs – Ērģeme;
4. posms: 16. augusts – Vijciems;
5. posms: 22. augusts – Lugaži;
6.posms: 6. septembris – Valka, pludmales volejbola centrs.
Komandu reģistrācija abiem posmiem Valkas pilsētā: 9:00 – 9:30. Komandu izloze: 9:40.
Sacensību sākums abos Valkas posmos plkst. 10:00.
Pagastos reģistrācija no plkst. 10:00 – 10:30, komandu izloze: 10:40, sacensību sākums 11:00.
III Sacensību vadība
Sacensības organizē un vada Valkas novada dome un volejbola klubs „VK Valka”. Sacensību
galvenais tiesnesis: Gints Švecs, sekretāre: Vēsma Selga.
IV Dalībnieki

- Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs;
- Katrā komandā atļauts pieteikt 3 spēlētājus, 2 uz laukuma (apbalvos 2);
- Atļauts pieteikt jauktās komandas;
- Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu
pieteikumā.
V Noteikumi un vērtēšana
•

•
•
•
•

Sacensības norisināsies uz standarta pludmales volejbola laukumiem. Spēlē pēc
oficiālajiem pludmales volejbola noteikumiem, izņemot to, ka netiks svilpta otrā celtā
bumba ar pirkstiem, kā arī tīklu skart vispār nedrīkstēs.
Atkarībā no komandu skaita, spēļu grafiks, sistēma, setu daudzums un garums tiks
paziņots sacensību dienā.
Sacensībās varēs izvēlēties sev vēlamo grupu: Tautas grupa; Meistaru grupa.
Komandas, kas ir spēlējušas kaut vienu posmu meistaru grupā, vairs uz tautas grupu
pāriet nedrīkst, bet no tautas grupas uz meistaru grupu ir atļauts pāriet.
Grupu kurā spēlēt, komanda varēs izvēlēties brīvi pēc savas gribas.

•

•

Spēļu tiesnešus pirmajām spēlēm nozīmēs galvenais tiesnesis, katru nākamo spēli tiesā
komanda, kas iepriekšējo spēli uz noteiktā laukuma ir zaudējusi. Neskaidrību gadījumā
jāvēršas pie galvenā tiesneša.
Katrai komandai par aizvadīto posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no
ieņemtās vietas. 1. vieta – 50 punkti, 2.v – 43, 3.v – 38, 4.v – 35, 5.v – 32, 6.v – 30, 7.v –
28, 8.v – 26, 9.v – 24, 10.v – 22.... utt. Punkti tiek piešķirti komandai kopā. Vienāda
rezultāta gadījumā augstāka vieta komandai, kurai vairāk 1., 2.vietu utt., ja arī tad
rezultāti vienādi, tad augstāka vieta komandai, kurai augstāka vieta 6. posmā.
VI Apbalvošana

Tiks apbalvotas trīs labākās komandas katrā grupā un trīs labākās vietējā pagasta komandas
(neattiecas uz pilsētu) ar organizatoru sagādātajām balvām.
Laureāti tiks apbalvoti pēc katra posma un noslēguma posmā tiks apbalvotas arī kopvērtējuma
labākās trīs komandas, četru labāko posmu kopsummā.
VII Dalības maksa un pieteikumi
Pieteikumā norādīt komandas nosaukumu un komandas spēlētāju vārdu, uzvārdu. Dalības maksa
EUR 6.- no komandas. Komandas dalībniekiem vēlams startēt vienādas krāsas sporta kreklos.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: sports@valka.lv

