N O L I K U MS
Pludmales volejbola turnīrs "AKTĪVS LATGALEI” Līvānos
I. Mērķis un uzdevums:
1. Popularizēt volejbolu Latgales reģiona iedzīvotāju un viņu draugu vidū.
2.Sekmēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona
pievilcību reģiona iedzīvotājiem un viesiem, īpaši jauniešiem
II Vieta un laiks: 2018. gada 25.augustā plkst. 10.00 Lāčplēša ielā 28, Līvānos (reģistrācija no 9:30)
III Vadība:
1. Sacensības organizē Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar jauniešu biedrību “Sava
kabata” un biedrību “Volejbola klubs Līvānu”. Atbildīgie par sacensību norisi – Marika RudzīteGriķe, mob. tel.29443621 un Edgars Griķis, mob.tel.29181619. Galvenais tiesnesis – Vita Školina,
mob. tel.29509737.
IV Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš Latgales reģiona iedzīvotājs, viņu draugi, radi un paziņas.
Nepilngadīgi drīkst piedalīties TIKAI ar vecāku piekrišanu, klātbūtni un uz pilnu vecāku atbildību.
2. Komandu sastāvs ir 2 + 2, t.i. 2 vīrieši un 2 sievietes. Katra komanda piesakās, brīvā formā nosūtot
pieteikumu (t.sk. komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi un dzimšanas gadi) uz DIVIEM epastiem - e.grikis@lvm.lv UN voluks@tvnet.lv - līdz 2018. gada 24.augustam.
V Spēļu tiesāšana:
1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB volejbola spēles noteikumiem.
2. Katra komanda deleģē vienu tiesnesi.
3. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
VI Finansiālie nosacījumi un dalības maksa:
1. Turnīru finansiāli atbalsta Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Latgales reģiona attīstības
aģentūra projekta “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana –
AKTĪVS LATGALEI” ietvaros. Dalība turnīrā ir bez maksas!
2. Pasākuma organizatori nodrošina organizatorisko izdevumu apmaksu (balvas, spēka zupu,
medikamentus).
3. Visus izdevumus, kas saistīti ar pašas komandas dalību turnīrā, apmaksā paši dalībnieki.
VI Sacensību vērtēšana:
1. Spēlē divus setus līdz 15 punktiem (15. - pēdējais punkts). Atkarībā no pieteikto dalībnieku un
izveidoto komandu skaita, spēlē divās vai trijās apakšgrupās. Par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju
komanda saņem 2 punktus, zaudētāju komanda saņem 0 punktu; par spēli ar rezultātu 1:1 katra
komanda saņem 1 punktu.
2. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.
3. Vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta, pamatojoties uz kopējo visu spēļu setu punktu
attiecību, visbeidzot – pamatojoties uz savstarpējo spēli.
4. Spēļu reglaments un izspēles kārtība var tikt precizēta komandu pārstāvju sanāksmē sacensību
vietā. Atkarībā no pieteikto komandu skaita vērtēšanas sistēma var tikt pārskatīta uz vietas sacensību
rītā.
VII Apbalvošana:
1. Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti visi turnīra dalībnieki. 1.-3. vietas ieguvējas komandas tiek
apbalvotas ar kausiem un medaļām.
VIII Dažādi:
1. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā
apliecina ar savu personīgo parakstu.
2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki ar savu personīgo parakstu apliecina, ka neiebilst pasākuma
laikā uzņemto foto un video materiālu izmantošanai pasākuma popularizēšanas nolūkos.
Sagatavoja:
Jauniešu biedrības “Sava kabata” vadītāja

M. Rudzīte-Griķe

