Volejbola klubs “Valka”
Pludmales volejbola sacensību
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.
Pludmales volejbola centrā - “Valka”. Komandu reģistrācija līdz plkst. 17:55 Komandu izloze:
17:55 Sacensību sākums: 18:00
III. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada volejbola klubs „VK Valka”. Sacensību galvenais tiesnesis: Gints
Švecs(29844083).
IV. Dalībnieki.

- Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs;
- Katrā komandā atļauts pieteikt 3 spēlētājus (apbalvos 2), bet attiecīgajā posmā drīkst startēt 2
spēlētāji;
- Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu
pieteikumā.
V. Noteikumi un vērtēšana.
Sacensības norisināsies uz standarta pludmales volejbola laukumiem. Sacensības norit pēc
FIVB pludmales volejbols noteikumiem, bet ar atrunātām organizatoru izmaiņām, par kurām tiks
informēts pirms katra posma izlozes. Atkarībā no komandu skaita, spēļu grafiks, sistēma, setu
daudzums un garums tiks paziņots sacensību dienā.
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. Komandā sezonas laikā drīkst spēlēt
nevairāk kā trīs spēlētāji, bet kopvērtējumā tiks apbalvoti tikai divi komandas spēlētāji pēc pašas
komandas izvēles. Ja komanda kādā posmā izmanto ceturto spēlētāju, komanda var iegūt
attiecīgā posma balvas, bet kopvērtējumā saņem 0 punktus. Kopvērtējumā tiks vērtēti 8 labākie
posmi.
Spēļu tiesnešus pirmajām spēlēm nozīmēs galvenais tiesnesis, katru nākamo spēli tiesā
komanda, kas iepriekšējo spēli uz noteiktā laukuma ir zaudējusi. Neskaidrību gadījumā vērsties
pie galvenā tiesneša.
Vienādu punktu gadījumā vērtēs savstarpējo spēļu rezultātus. Tālāk seko uzvarētie un zaudētie
punkti.
Sliktu laikapstākļu dēļ kāds posms var tikt atcelts!!!(Sekot līdzi informācijai:
http://www.draugiem.lv/raina28a/ ). To nosaka sacensību organizātori.

VI. Apbalvošana.
Tiks apbalvotas trīs labākās komandas katrā posmā. Balvā naudas prēmija, kas katrā posmā
atkarīga no dalīgnieku skaita. 50% posma ievāktās naudas tiek izdalīta attiecīgi uz pirmajām trīs
vietām. Atlīkusī nauda tiek vākta turnīra organizēšanai un noslēguma apbalvošanai, kur tiks
apbalvotas trīs labākās sezonas kopvērtējuma komandas. Kopvērtējumā tiek apbalvotas trīs
labākās komandas no 8 labākiem posmiem, kur tiek sadalīts balvu fonds 500 eiro + organizātoru
sarūpētās balvas.
VII. Pieteikums.
Pieteikumā norādīt komandas nosaukumu un komandas spēlētāju vārdu, uzvārdu. Dalības
maksa 5 EUR no komandas.
Komandas dalībniekiem vēlams vienādas krāsas krekliņus. Pieteikšanās uz vietas.

