APSTIPRINU:
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja p.i.
_________________ E. Pastare
2016. gada 07. jūnijā

ATKLĀTAIS TURKU KAUSS VOLEJBOLĀ SIEVIETĒM
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.
1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam.
2. VIETA UN LAIKS
2.1. Sacensības notiek 22. jūnijā plkst. 13.00 pie Turku saieta nama uz smilšu volejbola laukuma.
3. ČEMPIONĀTA VADĪBA
3.1. Sacensības organizē Turku pagasta pārvalde, turku saieta nams sadarbībā ar Līvānu novada
Multifunkcionālo Jaunatnes iniciatīvu centru “Kvartāls”.
3.1. Atbildīgā par sacensību norisi Terēzija Rubene.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura domubiedru
komanda, kas ievēro nolikuma noteikumus un uzaicinātās komandas. Komandā 4 dalībnieces.
5. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA
5.1. Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.
5.2. Visas sacensības tiesā paši dalībnieki. Visa turnīra laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.
5.3. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
6. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
6.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās apmaksā pati komanda.
7. SACENSĪBU VĒRTĒŠANA
7.1. Spēle notiek divus setus līdz 15 punktiem (15- pēdējais punkts). Par uzvarētu setu, komanda
saņem 1 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 punktus.
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, savstarpējo spēli.
8. APBALVOŠANA
8.1. Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu un medaļām, 2.-3. vietas ieguvējas komandas ar
medaļām un pārsteiguma balvām
9. SPECIĀLIE NOTEIKUMI:
9.1. Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību
izvēlētajai fiziskajai slodzei.
9.2. Visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina kopā ar sacensību rīkotājiem.
Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams;

9.3. Sacensības notiek jebkuros laika apstākļos.
9.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
9.5.Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības
izsaukšanu uz sacensību norises vietu.
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „ KVARTĀLS”
vadītāja vietniece____________________M. Vilcāne

