Atklātais pludmales volejbola sacensības

„ZEĻTEŅI - 2017”
Organizatori: Ciblas jauniešu biedrība "STRAUTS",
Ciblas jauniešu centrs „IMPULSS”
sadarbībā ar IK„Lanas 777”

Nolikums
1. Mērķis.
1.1. Sekmēt volejbola attīstību un popularitāti Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Rēzeknes, Ludzas novados.
1.2. Iesaistīt Ciblas novada un tās apkārtnes iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
2. Sacensību norises vieta un laiks. Ciblas peintbola laukuma teritorijas, pludmales volejbola laukumā
(8m x16m), 15.07.2017.g. plkst. 10:00
3. Vadība
3.1. Sacensības organizē biedrība "STRAUTS", Ciblas jauniešu centrs “IMPULSS” un IK”Lanas
777”
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs.
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 3 cilvēkus. (2+1)
4.3. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.
5. Vērtēšana.
5.1. Spēles tiks tiesātas pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem.
5.2. Katrā spēlē izspēlē 2 setus. Setu spēlē līdz 21 punktam. Trešais sets, ja nepieciešams, tiek spēlēts
līdz 15 punktiem.
5.3. Komandas tiks sadalītas divās apakšgrupās.
5.4. Punktu skaitīšana sekojoša:
1) 3 punkti- uzvarēta spēle 2 setos;
2) 2 punkti- uzvarēta spēle 3 setos;
3) 1 punkts- zaudēta spēle 3 setos;
4) 0 punktu- zaudēta spēle divos setos;
Ja divas vai vairākas komandas iegūst vienādu punktu skaitu, vieta starp šīm komandām tiek noteikta
pēc savstarpējās spēles, visu spēļu uzvarēto-zaudēto punktu attiecības.

6. Noteikumi.
6.1. Tiesāšana – galvenais tiesnesis nozīmē jebkuru komandu organizēt spēļu tiesāšanu.
6.2. Disciplīna – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min., tai tiek piešķirts
zaudējums.
6.3. Spēles notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.
7. Apbalvošana.
7.1. 1.-3 vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem bet 4.vietas ieguvējiem tiks
pasniegti diplomi.
8. Pieteikumi. Komandu pieteikšana līdz 15.07.2017 plkst. 9:00. pa e-pasts aldons777@inbox.lv. tel.
26162066
9. Konfliktu izskatīšanas kārtība. Visi protesti ir jāiesniedz 30. min laikā rakstiskā veidā galvenajam
tiesnesim (kuri radušies spēļu laikā sakarā ar tiesāšanu, kādām citām konfliktsituācijām vai arī ārpus
spēles un protesta protokolā ir jābūt komandas pārstāvja parakstam par protesta iesniegšanu, pretējā
gadījumā protests netiek izskatīts).

Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists,
sacensību galvenais tiesnesis

__________________ A. Tihovskis

