Apstiprinu:
Preiļu novada domes pr-tāja M.Plivd a

PREIĻU NOVADA 2014.GADA ZIEMASSVĒTKU KAUSA
IZCĪŅA VOLEJBOLĀ (vīriešiem)
NOLIKUMS
I MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.Popularizēt volejbolu Preiļu novadā.
2.Pilnveidot sporta sakarus ar kaimiņu novadu volejbolistiem.
3.Noskaidrot spēcīgākās komandas volejbolā vīriešiem.
II LAIKS UN VIETA
Spēles notiek Preiļu BJSS sporta zālē šī gada 6.-7. un 13.decembrī plkst. 10.00 – 18.00
(orientējoši).
Apliecinājums par komandas piedalīšanos jāiesniedz līdz š.g. 28. novembrim plkst. 15.00
pa tel.: 29556446 vai elektroniski leonids.valdonis@preili.lv. Vārdiskais pieteikums
jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 10.00.
III SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Preiļu novada dome. Galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.
IV DALĪBNIEKI
Turnīrā drīkst piedalīties Preiļu novada čempionāta 2014 uzvarētājkomanda un Preiļu
novada sastādītā komanda, kā arī turnīra organizatoru pieaicinātās komandas. Komandā
aizliegts iesaistīt SCHENKER līgas spēlētājus.
V ČEMPIONĀTA REGLAMENTS
Turnīrs notiek pēc spēkā esošiem FIVB volejbola noteikumiem ar samazinātiem
spēļu garumiem. Uz laukuma spēlē 6 spēlētāji ( komandā max.-8 )
Komandas spēlē katra ar katru vienā riņķī.Ja ir vairāk kā sešas komandas, spēles
notiek divās apakšgrupās, kur divas labākās no grupas spēlē tālāk, ņemot līdzi spēles rezultātu
apakšgrupā. Punktu skaitīšanas sistēma:
1) par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji 0
punktu;
2) par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāji 1
punktu;
Turnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
- pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
Ja turnīra reglamentā notiks kādas izmaiņas, komandu pārstāvji par to tiks informēti
VI APBALVOŠANA
Uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar kausu un diplomu, spēlētāji (8 cilvēki) ar zelta
medaļām. 2. - 3.vietu ieguvēju komandas ar kausu un diplomu, spēlētāji (8 cilvēki) attiecīgi ar
sudraba un bronzas medaļām.
Ar speciālbalvām tiek apbalvoti komandu vērtīgākie spēlētāji.

VII FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no Preiļu novada domes un
komandu dalības maksas finansējuma. Dalības maksa komandai: Euro 80,- (astoņdesmit
euro). Ziemassvētku kausa izcīņas (vīriešiem) un Preiļu novada atklātā čempionāta
(sievietēm) godalgoto vietu ieguvēju apbalvošana visu komandu kopējā atpūtas pasākumā
Preiļu restorānā 13.decembrī plkst. 20.00
VIII SPECIĀLIE NOTEIKUMI
1. Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
2. Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.
3. Sacensību organizatori nodrošina ar sporta zāli un spēļu inventāru.
Kontakttelefons: Leonīds Valdonis – 29556446.

