Preiļu atklātais čempionāts pludmales volejbolā sievietēm 2014
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Popularizēt pludmales volejbolu Preiļu novadā, veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Noskaidrot 2014. gada Preiļu atklātā čempionāta uzvarētājus pludmales volejbolā sievietēm.
2. Sacensību norises vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek Preiļu parka pludmales volejbola laukumos. Sacensību laiks 2014.gada
24.augusts, sākums plkst. 10:00.
2.2. Iepriekšējā pieteikšanās dalībai pa tālruni 29167626 vai e-pastu aldis.upenieks@gmail.com ,
ka arī personīgi uz vietas sacensību dienā līdz plkst. 9:30.
3. Sacensības organizatori
3.1. Galvenie tiesneši Aldis Upenieks tālr.29167626 un Zoja Jakimova tālr. 26819853.
3.2. Preiļu novada dome.
4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties visi interesenti vecumā no 14 gadiem.
5. Izspēles sistēma
5.1. Atkarībā no dalībnieku skaita, komandas tiek sadalītas vienā vai vairākās grupās, kur tiek
izspēlēts viena apļa grupu turnīrs. Komandas spēlē līdz uzvarai 2 (divos) setos līdz 15 punktiem.
Izšķirošais sets – līdz 11 punktiem.
5.2. Grupu turnīra labākās komandas pēc apakšgrupu spēļu rezultātiem (1.,2., vieta), spēlē
pusfināla spēles. Komandas spēlē līdz uzvarai 2 (divos) setos līdz 15 punktiem. Izšķirošais sets –
līdz 11 punktiem.
5.3. Atkarībā no dalībnieku skaita , grupu turnīra trešā un zemāk iegūtās vietas izspēlē grupu
turnīru, lai noskaidrotu vietas pēc finālgrupas (var tikt grozīts vai atcelts liela dalībnieku skaita dēļ).
5.4. Fināli par 3. un 1. vietu: Komandas spēlē līdz uzvarai 2 (divos) setos līdz 21 punktam.
Izšķirošais sets – līdz 15 punktiem.
5.5. Turnīra organizatori patur tiesības mainīt izspēles sistēmu, atkarībā no pieteikušos komandu
skaita.
5. Finansiālie nosacījumi
5.1. Dalības maksa katram pārim 6,00 Eur (seši eiro 00 centi).
5.2. Maksa sacensību dienā uz vietas reģistrējoties.
6. Sporta formas
Sacensībās komandai jāspēlē vienādas krāsas sporta kreklos (ieteicams).
7. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem.
Sacensības tiesā organizatoru norīkoti tiesneši.
8. Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
9. Disciplinārie noteikumi
9.1. Sacensību vietā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, psihotropās
vielas, kā arī sacensību vietā dalībniekiem aizliegts atrasties alkohola un psihotropo vielu reibuma
stāvoklī. Spēlētājiem sacensību vietā jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi. Par noteikumu
neievērošanu spēlētāji var tikt saukti pie administratīvās atbildības.
9.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.
10. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem. Pirmās vietas ieguvējs tiek
apbalvots ar 50 €, otrās 30 €, trešās 20 € naudas prēmijām.
Pārsteiguma balvas no turnīra atbalstītājiem.
11. Dažādi
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji
vienojoties.
Turnīra galvenais tiesnesis Aldis Upenieks

