"Pļavas volejbols Ielīcās"
Nolikums
I Mērķi un uzdevumi
- Veicināt visa vecuma cilvēku iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs.
- Popularizēt pludmales volejbolu kā sporta veidu Valkas novada un citu apkārtējo novadu vidū.
II Vieta un laiks
21. jūnijs, etnogrāfiskā brīvdabas sēta “Ielīcas”. Komandu reģistrācija: 14:00 – 14:45. Komandu
izloze: 14:50. Sacensību sākums: 15:00.
III Sacensību vadība
Sacensības organizē un vada Valkas novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis: Mārcis Krams.
IV Dalībnieki

- Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs, neatkarīgi no vecuma un dzimuma;
- Katrā komandā atļauts pieteikt 5 spēlētājus, uz laukuma spēlē 4 spēlētāji (apbalvos 4);
- Atļauts veidot jauktās komandas;
- Dalībnieku vecums netiek ierobežots;
- Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu
pieteikumā;
- Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā nodrošina neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
V Noteikumi un vērtēšana
Sacensības norisināsies uz nestandarta laukumiem, pļavā.
Spēlē pēc oficiālajiem pludmales volejbola noteikumiem, izņemot to, ka netiks svilpta otrā celtā
bumba ar pirkstiem, kā arī nedrīkstēs skart tīklu.
Atkarībā no komandu skaita, izspēles sistēma, setu daudzums un garums tiks paziņots sacensību
dienā.
Jauktajām komandām uz spēles laukuma jābūt vismaz 1 sieviešu kārtas pārstāvei.
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.
Galvenais tiesnesis un sacensību organizatori patur tiesības mainīt izspēles sistēmu.
VI Apbalvošana
Tiks apbalvotas trīs labākās komandas ar balvām un diplomiem. Pārsteiguma balvas visoriģinālāk
tērptajai komandai par tēmu “Vasaras saulgrieži”.

VII Dalības maksa un pieteikumi
Dalības maksa – 5 EUR no komandas uz visu pasākumu “Vasaras saulgrieži “Ielīcu” sētā”.
Komandas dalībniekiem vēlams spēlēt vienādas krāsas formās.
Pieteikšanās vēlama elektroniski līdz 20. jūnijam, plkst. 20:00 uz e-pastu: sports@valka.lv
Pieteikumā jānorāda komandas nosaukumu un komandas spēlētāju vārdus, uzvārdus un
kontaktinformāciju.
VIII Serviss
Pasākuma vietā būs pieejams mediķis. Pēc pļavas volejbola sacensībām būs iespēja noskaloties,
būs pieejama ūdens muca.
IX Rezultāti
Sacensību rezultāti būs pieejami: www.valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/

