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ATKLĀTAIS NAKTS LIELDIENU TURNĪRS VOLEJBOLĀ
N O L I K U MS
1. Mērķis un uzdevums.
 Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.
 Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
 Veidot sadarbību starp novadiem.
2. Vieta un laiks.
Sacensības notiek 19. aprīlī plkst. 15.00 Līvānu 1. v-sk. sporta zālēs.
3. Vadība.
Sacensības organizē Līvānu novada dome. Atbildīgā par sacensību norisi Mārīte Vilcāne mob.
tel.29537229. Galvenais tiesnesis JĀNIS BIKŠIS mob. tel. 26303968.
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība.
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties novadu, uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura domubiedru
komanda, kas ievēro nolikuma noteikumus un uzaicinātās komandas un spēlētāji. Komandas
pieteikumā 5 dalībnieki.
4.2. Komandas sastāvs: viena sieviete, viens spēlētājs vecumā 40+ un divi spēlētāji jebkurā vecumā.
4.3. Turnīrā piedalās 10-12 komandas, kuras pēc izlozes tiks sadalītas divās apakšgrupās.
5. Spēļu tiesāšana.
5.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB volejbola spēles noteikumiem.
5.2. Katra komanda deleģē vienu tiesnesi.
5.3. Spēles tiesā galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši.
5.4. 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 nakts Lieldienu turnīrā EUR20.
6.2. Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizatorisko izdevumu apmaksai
( balvas, tēja, kafija, cepumi, medikamenti).
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 un Līvānu
novada domes līdzfinansējuma.
7. Sacensību reglaments, vērtēšana.
7.1. Spēles notiek līdz divu setu uzvarai, katru setu spēlējot līdz 21 punktiem vai divu punktu
pārsvaram. Trešais sets tiek izspēlēts līdz 15 punktiem. Spēļu reglaments var tikt precizēts komandu
pārstāvju sanāksmē sacensību vietā.
7.2. Par uzvarētu setu, komanda saņem 1 punktu, par uzvarētu spēli ar rezultātu 2:1, komanda saņem 2
punktus, par uzvarētu spēli ar rezultātu 2:0, komanda saņem 3 punktus.
7.3. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.
7.4. Kopvērtējumā vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta pamatojoties uz iegūto un
zaudēto setu attiecību visās spēlēs, iegūto un zaudēto punktu attiecību visās spēlēs, savstarpējo spēļu
attiecības.
8. Apbalvošana.
Pirmo triju vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un kausiem. Ar piemiņas balvu tiek
apbalvota turnīra labākā sieviete un vīrietis.
9. Spēļu sistēma.
Apakšgrupās tiek izspēlēta viena kārta ( aplis). Finālā tiek izspēlēts „ krusts”.
10. Dažādi.
10.1. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā
apliecina ar savu personīgo parakstu.
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