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2013. gada 31. maijā

ATKLĀTAIS JĀŅA KAUSS VOLEJBOLĀ
N O L I K U MS
1. Mērķis un uzdevums.
 Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.
 Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
 Noskaidrot labākos volejbolistus- Jāņus.
2. Vieta un laiks.
Sacensības notiek 21. jūnijā plkst. 12.00 pie Turku Saieta nama uz smilšu volejbola
laukuma.
3. Vadība.
Sacensības organizē Līvānu novada dome. Atbildīgā par sacensību norisi Mārīte
Vilcāne mob. tel.29537229.
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība.
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura
domubiedru komanda, kas ievēro nolikuma noteikumus un uzaicinātās komandas.
Komandā 2 dalībnieki, vīrieši pēc 40 + - 3 spēlētāji.
4.2. Komandā, kurā spēlē vismaz viens Jānis, saņem pārsteiguma balvu.
5. Spēļu tiesāšana.
5.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem pludmales volejbola spēles
noteikumiem.
5.2. Spēles tiesā nozīmēti tiesneši.
5.3.Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
6. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa.
6.1. Katrai komandai dalības maksa par piedalīšanos Atklātajā Jāņa kausā Ls 2.
6.2. Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizatorisko izdevumu apmaksai
( tiesnešu darba apmaksai medikamenti, balvas).
6.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās apmaksā pati komanda.
6.4. Visi ar sacensību organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandas dalības
maksas.
7. Sacensību vērtēšana.
7.1. Spēle notiek divus setus līdz 15 punktiem ( 15- pēdējais punkts). Par uzvarētu setu,
komanda saņem1 punktu, par uzvarētu spēli ( pēc punktiem), komanda saņem 2 punktus,
par uzvarētu spēli ar rezultātu 2:0, komanda saņem 3 punktus.
7.2. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.
7.3. Kopvērtējumā vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta pamatojoties uz
iegūto un zaudēto punktu attiecību visās spēlēs, iegūto un zaudēto setu attiecību visās
spēlēs, savstarpējā spēli.
8. Apbalvošana.
Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu un balvu. 2.-3. vietas ieguvējas komandas ar
balvu.
9. Dažādi.
10.1. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko
attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
Sporta organizatore
Mārīte Vilcāne 29537229.
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