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1. Starptautiskās meistarsacīkstes pludmales sēdvolejbolā “ Līvānu kauss 2014”
1. Mērķis un uzdevums:
1.1. Popularizēt pludmales sēdvolejbolu Līvānu novadā.
1.2. sekmēt pludmales volejbola attīstību Latvijā un Baltijas valstīs.
1.3. Radīt vidi, kurā cilvēkiem labi pavadīt laiku un pilnvērtīgi justies sabiedrībā.
2. Vieta un laiks:
2.1. Sacensības notiek 18. jūlijā plkst. 13.00 Lāčplēša ielā 28, 19. jūlijā plkst.10.00 Uzvaras ielā 13.
3. Vadība:
3.1. Sacensības organizē Līvānu novada dome sadarbībā ar sporta klubu “ Līdzās” . Atbildīgā par sacensību
norisi Mārīte Vilcāne mob. tel. 29537229. Galvenais tiesnesis Solvita Ziemele.
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš interesents ar īpašajām vajadzībām.
4.2. Komandā var būt četri dalībnieki un viens no tiem ”veselais” , trīs spēlētāji uz laukuma, viens rezervists.
4.3.Uz sacensībām uzaicinātas Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas komandas.
5. Sacensību noteikumi:
5.1.Spēles noteikumi no klasiskā sēdvolejbola atšķiras ar sekojošo:
* laukuma izmēri platums 4,5 m, 4m garums;
* tīkla augstums 1,15 m vīriešiem, 1,05 m sievietēm;
* pludmales sēdvolejbolu spēlē uz smilts laukuma, pārklātu ar speciālu segumu;
* spēlē trīs spēlētāji- viens pirmajā līnijā pie tīkla, divi otrajā līnijā;
* spēlētāji mainās uz laukuma “ pulksteņa rādītāja virzienā;
* pirmās līnijas spēlētājs drīkst bloķēt, uzbrukt tikai ar pirmo pieskārienu, piespēlēt saviem uzbrucējiem,
pārsist bumbu ar plaukstas kustību, pirkstus saliecot dūrē vai ar “ apakšējo” piespēli;
*otrās līnijas spēlētāji drīkst uzbrukt, uzņemt servi gan ar “apakšējo” , gan ar “ augšējo” piespēli, pārsist
bumbu var tikai ar sitienu vai “ apakšējo” piespēli;
*spēles pamatturnīrā norisinās divus setus, pēdējais punkts “ 21” ( laukumiem mainās pēc “ 11” punkta
izspēles). Ja rezultāts 1:1 pa setiem, uzvar komanda, kurai labāka attiecība setos ( koeficients);
*augstāku vietu kopvērtējumā ieņem komanda, kurai vairāk iegūto punktu, labāka punktu
attiecība, savstarpējo spēļu rezultāts
*spēles rezultātu fiksē un strīdīgos momentus izšķir galvenais tiesnesis. Pēc spēles tiesneši rezultātus nodod
galvenajam tiesnesim, kurš tos ieraksta tabulā;
*spēļu bumba ir pludmales volejbola bumba “ MICASA VLS 300”.
6. Finansiālie nosacījumi.
6.1. Ārzemju komandām dalības maksa EUR 10 no cilvēka.
7. Apbalvošana.
7.1. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar kausiem, medaļām.
7.2. Ar pārsteiguma balvu tiks apbalvoti vērtīgākie spēlētāji.
8. Speciālie noteikumi
8.1. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību
izvēlētajai fiziskajai slodzei.
8.2. Organizatori trauma gadījumā nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību uz vietas,
kā arī ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
8.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
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