BALVU NOVADA PLUDMALES VOLEJBOLA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA
NOLIKUMS 2015.
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Balvos un tuvākajos novados
1.2. Paplašināt Balvu novada un apkārtējo novadu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas vasaras sezonā.
1.3. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
1.4. Noskaidrot 2015. gada vasaras sezonas pludmales volejbola labākās komandas
sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.
2. VIETA UN LAIKS
2.1. „Balvu novada pludmales volejbola atklātais čempionāts 2015” norisināsies no
2015. gada .09. jūnija līdz 15. augustam.
3. ČEMPIONĀTA VADĪBA
3.1. „Balvu novada pludmales volejbola atklāto čempionātu 2015” organizē Balvu
novada pašvaldības Balvu Sporta centrs. Organizators E.Kaļva 29336428, galvenais
tiesnesis- G.Stepanovs
4. DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma, un
profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem.
4.2. Sacensību posmos piedalās visi interesenti, sieviešu,veterānu, tautas un
meistarklases grupu konkurencē.
4.3. Sacensību dalībnieki pie reģistrācijas ar savu parakstu apliecina un atbild par savu
veselības stavokli.

5. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA
5.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta
atkarībā no pieteikušos komandu skaita.
5.2. Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem ar
diviem izņēmumiem – izpildot augšējo piespēli,bumba vairākkārtīgi var griezties ap
savu asi.; kļūda- ja otrā augšējā piespēle pāriet pretinieka pusē
5.3. Sākot no 2. posma būs izliktās komandas, kuras tiks noteiktas pēc iepriekšējā
posmā gūtajiem rezultātiem. Izliktās komandas tiks salozētas atsevišķās grupās.
5.4. Sacensību kalendārs tiks publicēts www.balvi.lv vai Ziemeļvidzemes laikrakstā
„Vaduguns”

5.5. Visas sacensības tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī nespēlē.
Tiks izveidots tiesāšanas grafiks sacensību norises vietā.
5.6. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu.
5.7. Visa čempionāta laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.

6. KOPVĒRTĒJUMA VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
6.1 Katrai komandai par aizvadīto čempionāta posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu
skaits atkarībā no ieņemtās vietas:
Meistarklases grupā:1.v. – 20 p.; 2.v. – 18 p.; 3v – 17 p.; 4.v. – 16 p. utt. dilstošā
secībā.
Sieviešu grupā:1.v. – 10 p., 2.v. – 8 p., 3.v. – 7 p. , 4.v. – 6 p., utt.
Tautas grupā:1.v. – 10 p., 2.v. – 8 p., 3.v. – 7 p. , 4.v. – 6 p., utt.
Veterānu grupā:1.v. – 10 p., 2.v. – 8 p., 3.v. – 7 p. , 4.v. – 6 p., utt.

6.2. Punkti tiek piešķirti komandai summējot tos. Komandā sezonas laikā drīkst spēlēt
neierobežots skaits spēlētāju ,bet kopvērtējumā tiek apbalvoti attiecīgi divi (2)
komandas spēlētāji.
6.4 Pie vienāda punktu skaita, augstāku vietu kopvērtējumā visās vecuma grupās
ieņem komanda, kura pēdējā posmā ir ierindojusies augstākā vietā.
7. STRĪDUS SITUĀCIJAS
7.1. Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi
7.2. Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu
diskvalificēt no attiecīgā posma un ieskaitē piešķirt 0 punktus. Ja apzināta negodīga
rīcība atkārtojas 2. reizi čempionāta laikā, komanda tiek izslēgta no visa turnīra līdz
sezonas beigām!
7.3. Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības
pieņemt vienprātīgu lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma
pieņemšanas brīža
8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
8.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un drošības
noteikumu ievērošanu sacensību vietā (itsevišķi ūdens tuvumā).
8.2. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
9. REZULTĀTI
9.1. Sacensību nolikums, sacensību kalendāri un rezultāti būs pieejami Balvu novada
mājās lapā www.balvi.lv ,kā arī katrā posmā pie galvenā tiesneša vai posma
organizatora.
POSMI:

1.posms 09.06.2015. BALVI 18:00
2.posms 16.06.2015. BALVI 18:00
3.posms 27.06.2015. BALVI 10:00
4.posms 07.07.2015. BALVI 18:00
5.posms 14.07.2015. BALVI 18:00
6.posms 18.07.2015. BĒRZPILS PAG. 10:00
7.posms 28.07.2015. BALVI 18:00
8.posms 04.08.2015. BALVI 18:00
Fināla posms 15.08.2015. BALVI 10:00

