
 

 

 Nolikums. 

1. Mērķis: 

1.1.   Popularizēt sportisku, veselīgu vasaras brīvlaika pavadīšanas veidu, spēlējot 

pludmales volejbolu. 

1.2.  Veicināt pludmales volejbola attīstību Jelgavas novadā (Valgundes pagastā ). 

1.3.  Noskaidrot labākos, neatlaidīgākos, sportiskākos volejbola spēlētājus Jelgavas 

novadā. 

2. Vieta un laiks:  

2.1.  Sacensības notiks Valgundes pagastā, pie IKSC Avoti uz smilšu volejbola 

laukumiem. 

2.2.  Sacensības norisināsies  5.09.2020 

2.3.  Sacensību sākums plkst.: 10:00, pieteikšanās no 9:40 – 10:00. 

 

3. Sacensību vadība: 

3.1.  Sacensības organizē Valgundes pagasta sporta organizators S.Belte un sacensību 

galvenais tiesnesis VK Valgunde Arnis Bergmanis 

4. Sacensību dalībnieki:  

4.1.  Sacensībās drīkst piedalīties ikviens volejbola spēlēt gribētājs, kas vēlas 

pilnveidot un uzlabot savas spēlēt prasmes pludmales volejbolā, spēlējot pret 

labākajām novada volejbola komandām. 

4.2. Komanda sastāv no diviem spēlētājiem, vīr., + vīr., vai vīr., + siev., vai  siev., + 

siev.. 



 

 

4.3.  Ja komandā, pret vīriešu komandu spēlē viena sieviete (meitene), komanda sāk 

spēli ar rezultātu 4:0. 

4.4. Ja komandā, pret vīriešu komandu spēlē divas sievietes (meitenes), viņas sāk spēli 

ar 7:0. 

4.5.  Ja komandā, pret vīriešu komandu spēlē 2 jaunieši, kas jaunāki par 16 gadiem, 

viņi sāk ar rezultātu 5:0. Mix komanda (siev., + vīr.,) pret jauniešiem sāk ar rezultātu 

0:1, bet sieviešu ( meiteņu) komanda pret jauniešu komanda sāk ar rezultātu 3:0. 

4.6.  Sieviešu-meiteņu komandas tiks vērtētas atsevišķi, pēc augstāk iegūtās vietas 

sacensību dienā. Ja sacensībām  pieteiksies vismaz 6 meiteņu-sieviešu komandas,  

viņas noskaidros labākos spēlējot savā starpā katra ar katru. 

5. Sacensību izspēles sistēma: 

5.1. Sacensības norisināsies pēc FIVB Starptautiskajiem pludmales volejbola 

noteikumiem,  pielāgojot tos sacensību spēlētāju spēles līmenim, par to informējot 

sacensību norises vietā pirms sacensībām. 

5.2. Sacensību izspēles sistēma tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu skaita un 

tā tiks paziņota pirms sacensību sākuma. 

5.3. Sacensības tiks organizētas sadalot komandas apakšgrupās, pēc kurām sekos divu 

mīnusu izspēles sistēma 12 vai 16 komandām, kurā piedalīsies 12 vai16 labākās 

komandas pēc koeficienta, bet pārējās komandas cīnīsies Gandarījuma grupā, 

noskaidrojot 1 labāko komandu, kas saņems veicināšanas balvu. 

6.Medicīniskais nodrošinājums: 

6.1. Katrs sacensību dalībnieks pats atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

6.2. Sacensību organizators, nepieciešamības gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās 

palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu. 

 

7.Apbalvošana: 

7.1.  1.-3. vietu ieguvēji vīriešu, mix komandu konkurencē, kā arī 1.-3. vietu ieguvējas 

sieviešu komandu konkurencē tiks apbalvoti (as) ar  medaļām un krekliem. 

 

Kontaktinformācija:  S.Belte mob.25608892                                    


