APSTIPRINU
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V. A. Krauklis

NOLIKUMS
Valkas novada 2015. gada atklātajam čempionātam
volejbolā vīriešiem
I Mērķis
1.1. Noskaidrot Valkas novada 2015. gada labākās vīriešu komandas
volejbolā.
1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu
iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Valkas novada iedzīvotājus aktīvās un regulārās nodarbībās.
II Vieta un laiks
2.1. Volejbola čempionāts notiks 2015. gada 26. aprīlī, sākums plkst.10.00
Valkas ģimnāzijas sporta hallē (Raiņa iela – 28 A) pēc sastādīta spēļu grafika.
2.2. Komandu reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 9.45.
III Vadība
3.1 Sacensības organizē un vada Valkas novada dome sadarbībā ar
volejbola klubu „Valka” un uzaicinātiem tiesnešiem.
3.2 Čempionāta galvenais tiesnesis – Kārlis Raudiņš, galvenā sekretāre Vēsma Selga.
IV Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs.
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 12 spēlētājus.
4.3. Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot
ar savu parakstu pieteikumā.
V Vērtēšana
5.1. Volejbola čempionāts notiek saskaņā ar oficiālajiem volejbola
noteikumiem. Priekšspēles notiek divās apakšgrupās.
Sacensības notiek 5 setos līdz uzvarētiem 3 setiem (līdz 25 punktiem).
Sacensības apakšgrupās notiek līdz uzvarētiem 2 setiem (līdz 25 punktiem).
Pusfināla un fināla spēles notiek 5 setos līdz uzvarētiem 3 setiem (līdz 25
punktiem).
5.2. Komanda saņem par katru uzvarētu setu 1 punktu (cik uzvarēti seti, tik
saņem punktus).
Komanda par uzvaru ar rezultātu 2:0 saņem 3 punktus, ar uzvarētu spēli 2:1,
saņem 2 punktus, ar zaudējumu 1:2 saņem 1 punktu.

Uzvarētāju komandu noteiks pēc iegūto punktu summas.
5.3. Finālā tiek divas labākās komandas no katras apakšgrupas.
5.4. Finālā spēles notiek pēc apļa sistēmas.
5.5. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāko vietu nosaka pēc savstarpējo
spēļu labāko setu(punktu) starpības.
5.6. Novada komandas tiek vērtētas atsevišķi, izspēlējot visas turnīra spēles.
Noteikumi:
T i e s ā š a n a – sacensības tiesā organizatoru nozīmēti spēles tiesneši.
S p ē l e s – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātām spēļu grafikam.
VI Apbalvošana
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējas apbalvos ar kausiem, diplomiem, medaļām un
balvām.
VII Pieteikšanās
7.1. Komandu pieteikumi jāiesniedz līdz š. g. 11. aprīlim uz e–pastiem:
karlis.raudins@inbox.lv; gincis18@inbox.lv
7.2. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz pirmajai spēlei.
7.3. Informācija: www.valka.lv/sports
Kārlis Raudiņš mob. tel. 28631547,
Gints Švecs mob. tel. 29844083,
Kristīne Karole mob. tel. 25771165

