APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja
__________________
I. Zvaigzne-Sniķere
2015. gada 10.aprīlis
4. JERSIKAS PAGASTA SPORTA SVĒTKI
LĪVĀNU PLUDMALES VOLEJBOLA SEZONAS ATKLĀŠANAS TURNĪRS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Līvānu novadā.
1.2. Paplašināt Līvānu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.
1.3. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
2. VIETA UN LAIKS
2.1. Atklātais Līvānu pludmales volejbola sezonas atklāšanas turnīrs norisināsies 23. maijā plkst. 10.00
Jersikas pagasta Buceniekos.
3. TURNĪRA VADĪBA
3.1. Atklāto Līvānu pludmales volejbola sezonas atklāšanas turnīru organizē Līvānu novada dome
sadarbībā ar Jersikas pagasta pārvaldi.
3.2. Turnīra galvenais tiesnesis ir Mārtiņš Vucenlazdāns (mob. telefons 26188779 ), sekretāre M.
Vilcāne (mob. telefons 29537229).
4. DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma un profesionalitātes
līmeņa ierobežojumiem. Turnīrā dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu komandu.
4.2. Turnīrā piedalās visi interesenti, sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.
4.3. Vīriešu komandā spēlē divi (2) dalībnieki, vīrieši 40+ – trīs (3) dalībnieki, sieviešu komandā – divas
(2) dalībnieces, sievietes 35 + –
trīs (3) dalībnieces, skolnieces līdz 14 gadiem – trīs (3)
dalībnieces.
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.
5.3. Visas sacensības tiesā paši dalībnieki (zaudētājkomanda).
5.4. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu.
5.5. Visa turnīra laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.
6. APBALVOŠANA
6.1. Godalgoto vietu ieguvējas komandas vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvotas ar kausiem.
7. STRĪDUS SITUĀCIJAS
7.1. Visas strīdus situācijas jārisina pie galvenā tiesneša. Strīdus risināšanā piedalās abas vai visas
iesaistītās puses un galvenais tiesnesis.
8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
8.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.

8.2. Sacensību organizatori nepieciešamības gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības
izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
9. SPECIĀLIE NOTEIKUMI
9.1. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību izvēlētajai
fiziskajai slodzei.
9.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
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