Turnīra „Dundagas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 2015”

NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Popularizēt pludmales volejbolu, veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Paplašināt Dundagas novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.
1.3. Noskaidrot 2015. gada Dundagas novada atklātā čempionāta labākos spēlētājus pludmales volejbolā
divās līmeņa grupās – amatieru un entuziastu.
2. Sacensību norises vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek Dundagas novada teritorijā:




1. posms – 13. jūnijs, Dundaga
2. posms – 18. jūlijs, Kolka
3. posms – 22. augusts, Mazirbe (Dundaga*)

Sacensību sākums visos posmos plkst. 10.00.
* Dundagā, ja būs slikti laika apstākļi. Tad trīs dienas pirms plānotā posma datuma tiks paziņots par
pārcelšanu no Mazirbes uz Dundagu. Par to tiks paziņots Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv
un http://www.draugiem.lv/skdundaga/, kā arī atbildot uz pieteikuma vēstulēm un īsziņām.
2.2. Pieteikšanās dalībai katrā posmā nosūtot pieteikuma vēstuli (ar pāra dalībnieku vārdiem un
uzvārdiem) uz B „Sporta klubs „Dundaga”” sociālā tīkla draugiem.lv lapu
http://www.draugiem.lv/skdundaga/ vai nosūtot īsziņu (ar pāra dalībnieku vārdiem un uzvārdiem) uz
tālruni 26273377 un uz vietas sacensību dienā līdz plkst. 9.30.
2.3. Sacensību kalendārā iespējamas izmaiņas – tādā gadījumā informācija tiks publicēta Dundagas
novada mājas lapā www.dundaga.lv un http://www.draugiem.lv/skdundaga/.
3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensību posmos piedalās visi interesenti.
3.2. Organizatori nosaka, kurā grupā (amatieru vai entuziastu) sacensību dalībnieki spēlēs, izvērtējot to
iepriekš iegūto volejbola pieredzi, vecumu un dzimumu.
3.3. Sacensībās aizliegts spēlēt vienā komandā diviem spēlētājiem, kuru vārdi un uzvārdi 3 (trīs) dienas
pirms attiecīgā posma ir 40 (četrdesmit) Latvijas labāko pludmales volejbolistu reitingā (skat.
http://beachvolley.lv/?inc=14&menu=184)). Minētais ierobežojums neattiecas uz spēlētājiem, kuri
reitingā ir uz 40-nieka robežas (piemēram, dala 39.-41.vietu).
4. Izspēles sistēma
4.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos
komandu skaita.
4.2. Sacensību kalendārs, nākamo spēļu grafiki un rezultāti būs atrodami sekretariāta teltī.
4.3. Visas konkrētā posma spēles tiesā paši dalībnieki, kuri iepriekšējo spēli ir zaudējuši un dotajā brīdī
nespēlē.

4.4. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika apstākļiem
un citiem neparedzētiem gadījumiem (piem. tumsas iestāšanās, negaiss u.c.)
4.5. Visa čempionāta laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.
5. Finansiālie nosacījumi
5.1. Dalības maksa katram dalībniekam katrā posmā un finālā:
5.1.1. Sacensību dalībniekam, kas ir pieteicies pirms attiecīgā posma dalības maksa 5.00 EUR (pieci
euro).
5.1.2. Sacensību dalībniekam, kas ir pieteicies sacensību dienā dalības maksa 7.00 EUR (septiņi euro).
5.1.3. Sievietēm un dalībniekiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu dalības maksa nav jāmaksā.
5.1.4. Dalības maksa jāsamaksā sacensību vietā, reģistrējoties pie sekretariāta līdz plkst.10.00. Ja dalības
maksa netiek samaksāta, komanda nepiedalās izlozē un sacensībās.
5.1.5. Iekasētā dalības maksa, tiek izlietota posmu balvu fondam.
6. Sporta formas
6.1. Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās – vienādas krāsas sporta kreklos un sporta biksēs.
7. Sacensību noteikumi
7.1. Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem, bet
ar atrunātām organizatora izmaiņām, par kurām tiks informēts pirms katra posma.
8. Medicīniskais nodrošinājums
8.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
9. Disciplinārie noteikumi
9.1. Spēlētāju teltī (vai spēlētājiem speciāli norobežotā vietā) un sacensību vietā aizliegts lietot
alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, psihotropās vielas, kā arī sacensību vietā dalībniekiem
aizliegts atrasties alkohola un psihotropo vielu reibuma stāvoklī. Spēlētājiem sacensību vietā jāievēro
sabiedriskās kārtības noteikumi. Par noteikumu neievērošanu spēlētāji var tikt saukti pie administratīvās
atbildības.
9.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.
10. Apbalvošana un kopvērtējums
10.1. Katram spēlētājam kopvērtējuma punkti tiek skaitīti atsevišķi. 1.vieta – 25 punkti, 2.vieta – 22
punkts, 3.vieta – 19 punkti, 4.vieta – 16 punkti, 5.-6.vieta – 13 punkti, 7.-8.vieta – 10 punkti, 9.-12.vieta –
7 punkti, 13.-18.vieta – 5 punkti, 19.-24.vieta – 3 punkti, 25.vieta un tālāk – 1 punkts.
10.2. Summējot 2 (divus) labāko posmu iegūtos reitinga punktus (spēlētājiem ar vienāda reitinga punktu
skaitu tiks skaitīta divu posmu zaudēto punktu summa), pēc kā tiks noteikta dalībnieku iegūtā vieta
turnīrā „Dundagas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 2015”.
10.3. Godalgoto vietu ieguvējus katrā posmā apbalvo ar medaļām, kausiem, naudas balvām un atbalstītāju
sarūpētajām balvām.
11. Dažādi
11.1. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji
vienojoties.

