APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i.
____________________ E.Pastare
2019. gada 31. februāris

LĪVĀNU NOVADA ATKLĀTAIS 2019. GADA ČEMPIONĀTS
VOLEJBOLĀ SIEVIETĒM UN VĪRIEŠIEM
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.
1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
1.3. Nodrošināt Līvānu novada skolēniem spēļu prakses iespējas.
2. Vieta un laiks
2.1. Spēles notiek Līvānu 1. vidusskolas sporta zālēs no 2019. gada 11. marta. Spēles notiek
sestdienās, svētdienās un, iespēju robežās, arī darba dienās.
3. Vadība
3.1. Turnīru organizē Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) “Kvartāls”.
3.2. Atbildīgā par čempionāta norisi – Mārīte Vilcāne, mob. tel. 29537229. Galvenais tiesnesis – Vita
Školina, mob. tel. 29509737.
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība
4.1. Līvānu novada čempionātā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura cita
domubiedru komanda vai uzaicinātās komandas, kas ievēro nolikuma noteikumus.
4.2. Komandu pieteikumā var pieteikt ne vairāk kā 10 spēlētājus.
4.3. Čempionāta laikā spēlētāji nedrīkst mainīt komandu.
4.4. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formā (iespēju robežās, izņemot libero), obligāti ar
spēlētāju numuriem.
4.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
4.6. Komandu pieteikšanās ir līdz š. g. 08. martam.
5. Disciplinārie sodi
5.1. Komandas nedrīkst atteikties no spēles.
5.2. Ja komanda neierodas uz spēli, komandai piešķir zaudējumu, 0 punktus (setos 0-25) un tiek
noteikta soda nauda EUR 15,00 apmērā, kuru jāiemaksā līdz nākamajai spēlei. Pretējā gadījumā
organizatori izskata jautājumu par komandas diskvalifikāciju.
5.3. Ja komandas dalībnieku, treneru vai pārstāvju uzvedība nav bijusi korekta, galvenais tiesnesis un
organizatori nosaka vainīgā sodīšanu, nelaižot uz nākamo spēli vai uzliek naudas sodu EUR
15,00 apmērā.
5.4. Komanda, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši spēles iznākumu, pēc
protesta pieteikšanas spēles protokolā 3 stundu laikā iesūta (iesniedz) protesta būtības un
apstākļu aprakstu, kā arī priekšlikumus konflikta risinājumam, un iemaksā EUR 25,00 lielu
naudas summu, kuru komanda saņem atpakaļ, ja protests tiek atzīts par pamatotu.
6. Spēļu tiesāšana
6.1. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB volejbola spēles noteikumiem.
6.2. Pamatturnīrā un ”Play off” spēlēs spēles tiesā nespēlējošo komandu tiesneši vai paši spēlētāji.
6.3. Spēli tiesā divi tiesneši (spēles 1. tiesnesis un spēles sekretārs) no šo spēli nespēlējošas komandas.
6.4. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
6.5. Ja komanda nenodrošina spēles tiesāšanu saskaņā ar spēļu grafiku, komandai var tikt noņemts
viens punkts no kopvērtējuma.

7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa
7.1. Katrai vīriešu komandai dalības maksa par piedalīšanos Līvānu novada čempionātā ir EUR 50,00
(piecdesmit euro un 00 centi), sieviešu komandai EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi).
Skolēnu komandām dalības maksas summai ir 50% atlaide.
7.2. Dalības maksa jāiemaksā līdz otrajai kārtai.
7.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati komanda.
7.4. Visi ar čempionāta organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandas dalības maksas un
Līvānu novada domes līdzfinansējuma.
8. Sacensību vērtēšana
8.1. Komandas spēlē katra ar katru vienā riņķī. Pēc tam 1.-8. vietu ieguvēji tiekas ”Play off” spēlēs:
1.-8. vieta, 2.-7. vieta, 3.-6. vieta, 4.-5. vieta. Spēļu uzvarētāji izspēlē krustu, bet zaudētāji cīnās
par 5.-8. vietu. Ja pieteikto komandu skaits būtiski atšķiras no paredzētā, sacensību organizētāji
patur tiesības mainīt spēļu izspēles formulu.
8.2. Punktu skaitīšanas sistēma:
8.2.1. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji – 0
punktu;
8.2.2. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji – 0
punktu;
8.2.3. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2 uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāji – 1
punktu;
8.2.4. pamatturnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
a) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
b) pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
c) pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
9. Apbalvošana
9.1. Uzvarētājkomandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām (10 spēlētāji).
9.2. Ar speciālbalvām tiek apbalvoti vērtīgākie spēlētāji vīriešu un sieviešu konkurencē.
10. Spēļu sistēma
10.1. Sieviešu komandas un vīriešu komandas izspēlē vienu apli.
10.2. ”Play off” un finālspēlēs spēlēs piedalās tikai tie spēlētāji, kuri pamatturnīrā aizvadījuši vismaz
70% no pamatturnīra spēļu skaita.
10.3. Ja turnīra reglamentā notiks kādas izmaiņas, komandu pārstāvji par to tiks informēti.
10.4. Sacensību organizatori nenodrošina komandas ar bumbām.
11. Dažādi

11.1. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi
pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
11.2. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām
un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir
JIC “Kvartāls”, kontaktinformācija: Lāčplēša ielā 28, Līvāni, LV-5316.
11.3. Visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina sarunu ceļā ar sacensību
organizatoriem un galveno tiesnesi. Pieņemtais lēmums ir nepārsūdzams.
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra „KVARTĀLS” vadītāja vietniece
Mārīte Vilcāne, 29537229

