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Preiļu novada 2017. gada čempionāta volejbolā
NOLIKUMS.
I Mērķis un uzdevumi.
1. Sekmēt volejbola popularitāti Preiļu novada.
2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un noskaidrot spēcīgākās komandas Preiļu novadā.
II Laiks un vieta.
Spēles notiks Preiļu BJSS sporta zālē šī gada 2.decembrī plkst.: 10:00. Apliecinājums
par komandas piedalīšanos jāiesniedz līdz šī gada 28.novembrim pa tel.: 29556446 vai
elektroniski leonids.valdonis@preili.lv .Vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību vietā
2.decembrī līdz 10:00.
III Sacensību vadība.
Sacensības organizē Preiļu novada BJSS. Sacensību galvenais tiesnesis Leonīds
Valdonis.
IV Dalībnieki.
Čempionātā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, pagastu, firmu, kā arī jebkura
domubiedru komanda, kas ievēro šī nolikuma prasības. Komandā drīkst spēlēt Preiļu novadā
deklarēti vai strādājoši iedzīvotāji, kā arī vispārizglītojošo skolu audzēkņi neatkarīgi no
dzimuma.
V Čempionāta reglaments.
Čempionāts notiek pēc spēkā esošiem FIVB volejbola noteikumiem ar ae samazinātiem
spēļu garumiem. Uz laukuma spēlē 6 spēlētāji ( komandā max.-7). Komandas spēlē katra ar
katru vienā riņķī. Ja ir sešas un vairāk komandas, spēles notiek divās apakšgrupās, kur divas
labākās no apakšgrupas spēlē tālāk krustā. Punktu skaitīšanas sistēma:
1) par uzvaru spēlē ar rezultātu 2 – 0, uzvarētāja komanda saņem 3 punktus,
zaudētāji 0 punktu;
2) par uzvaru spēlē ar rezultātu 2 – 1, uzvarētāja komanda saņem 2 punktus,
zaudētāji 1 punktu.
Apakšgrupā vienādu punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
- pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
Ja čempionāta reglamentā notiks kādas izmaiņas, pārstāvji par to tiks informēti.
VI Apbalvošana.
Komanda uzvarētāja tiek apbalvota ar kausu, spēlētāji ar zelta medaļām. 2.-3. vietu ieguvēju
komandu spēlētāji attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām. Ar speciālbalvu tiek apbalvoti 1.6. vietas ieguvēju komandu labākie spēlētāji.
VII Speciālie noteikumi.
Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli un neiebilst, ka uzņemtās fotogrāfijas
parādās plašsaziņas līdzekļos. Sacensību organizatori uz iesildīšanos komandas nodrošina ar
bumbu. Lai iesniegtu protestu komandai jāiemaksā drošības nauda – 10 eiro, kas protesta
apmierināšanas gadījumā tiks atgriezta.

