
                                                                                                                            

                                                                                                     

ĶEGUMA NOVADA 2017.GADA  ATKL ĀTAIS PLUDMALES VOLEJBOLA 
ČEMPIONĀTS 

 
 

NOLIKUMS 
 

 
1. Mērķis un uzdevumi  
1.1. Popularizēt pludmales volejbolu. 
1.2. Iesaistīt sporta aktivitātēs Ķeguma novada iedzīvotājus. 
1.3. Noskaidrot Ķeguma novada atklātā čempionāta uzvarētājus  

 
2. Sacens ību norises laiks un vieta  
2.1 Sacensības notiek 4 posmos - 20., 27.jūlijā, 3.,10.august ā.                               
2.2 Sacensības notiek Ķeguma pludmales volejbola laukumos. Sacensību sākums 

plkst.  19.00  
2.3      Komandu reģistrēšana notiek  30 minūtes pirms sacensību sākuma. 
 
3. Sacens ību vad ība 
3.1.  Sacensības organizē Ķeguma novada kultūras un sporta pārvalde, sadarbībā ar 

biedrību „Ķeguma volejbola klubs''.  
3.2.     Sacensību galvenais tiesnesis - Edgars Siliņš.  
 
4. Sacens ību dal ībnieki  
4.1. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri piekrīt nolikuma prasībām, un ir 

samaksājuši dalības maksu. Komandā vienā posmā - 2 spēlētāji bez rezervistiem. 
4.2. Ja iegūtās traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā Nolikumā neparedzētā 
            gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīšanos sacensībās, komandu, 
            saskaņā ar FIVB noteikumiem, no sacensībām šajā kārtā izslēdz. 

 
5. Sacens ību kārt ība un izsp ēles sist ēma 
5.1.  Komandas apakšgrupās tiek sadalītas lozējot. 
5.2.  Spēļu izspēles sistēma katrā kārtā tiks noteikta pēc pieteikušos komandu skaita. 
5.3. Sacensības vērtē vienā – vīriešu (drīkst piedalīties arī sievietes) grupā, katram 

spēlētājam individuāli katrā posmā saņemot komandas izcīnītos punktus: 1.v.- 20p, 
2.v.-17p, 3.v.- 15p, 4.v.- 14p, u.t.t. 

5.4. Kopvērtējumā katram spēlētājam tiek ņemti vērā visu četru k ārtu rezult āti . 
 
6. Sporta formas  
6.1.  Sacensībās komandai ieteicams spēlēt vienādas krāsas kreklos.  
 
7. Bumbas  
7.1. Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām 

„MIKASA”. 
 
8. Sacens ību noteikumi  
8.1. Sacensības tiesā pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola 

noteikumiem, par atsevišķām korekcijām vienojoties pirms sacensībām.                                          
8.2.  Ja vienādi izcīnītie punkti apakšgrupā, tad vērtē: 
8.2.1. savstarpējās spēles rezultātu; 



8.2.2. savstarpējās spēlēs iegūto - zaudēto punktu starpību; 
8.2.3. visās spēlēs iegūto - zaudēto punktu starpību. 
 
.12. Finansi ālie nosac ījumi  
12.1. Dalības maksa komandai 5 EUR. 
12.2. Papildus izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās, dalībnieki(ces) 

apmaksā paši(as).  
 
13. Medic īniskais nodrošin ājums  
13.1.  Katrs(a) sacensību dalībnieks(ce) atbild par savu veselības stāvokli, tā atbilstību 

izvēlētai fiziskai slodzei un drošībai, apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā.  
13.2.  Organizatori traumu gadījumā nodrošina ar pirmo medicīnisko palīdzību. 
  
14. Apbalvošana  
14.1. Kopvērtējuma 1.-6.vietu ieguvušie spēlētāji tiek apbalvoti ar kausiem un balvām. 
 
15.Dažādi  
15.1. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, 

savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem 
galvenais tiesnesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


