
Apstiprinu:

Kuldīgas NSS direktors A.Kimbors
     2016.gada 16.maijā

2016.GADA  KULDĪGAS  NOVADA  ATKLĀTAIS 
ČEMPIONĀTS  PLUDMALES  VOLEJBOLĀ 

Mērķis.
1. Popularizēt pludmales volejbolu Kuldīgas novadā .
2. Noskaidrot  labākos pludmales volejbolistus Kuldīgas novadā.  
3. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem vasarā.

Organizatori.
Kuldīgas novada Sporta skola, galvenā tiesnese Inita Šneidere, tālr. 29555220

 
Sacensību laiks un vieta.
Sacensības notiks Kuldīgā, smilšu laukumos pie V.Plūdoņa ģimnāzijas Piltenes ielā 
25, sākums plkst. 10.00 :
-U19 (1998./99.g.) un U15 (2002./2003.g.)  29.jūnijs 1.posms; 20.jūlijs 2.posms
- U17 (2000./2001.) un U13 (2004./jaun.)  30.jūnijs 1.posms; 21.jūlijs 2.posms
- Vīrieši, sievietes 10.jūlijs

Sacensību dalībnieki.
Sacensības notiek sekojošās  grupās: 
- U19 grupa 1998./99. g. dzim. 
- U17 grupa 2000./2001. g. dzim. 
- U15 grupa 2002. / 2003.g.dzim. 
- U13 grupa 2004./jaun. g. dzim.
- Vīrieši, sievietes

Noteikumi
1. Sacensības notiek pēc Latvijā apstiprinātiem pludmales volejbola noteikumiem.
2.  D grupā laukuma izmēri 6 x 6 m.
3. Spēļu sistēmu kārtību katrā posmā noteiks galvenais tiesnesis atkarībā  no 

pieteikto komandu skaita.
4. Tīkla augstums vecuma grupās:

U19 vecuma grupa 243 cm (zēni) 224 cm (meitenes)
U17 vecuma grupa 235 cm (zēni) 220 cm (meitenes)
U15 vecuma grupa 230 cm (zēni) 215 cm (meitenes) 
U13 vecuma grupa 220 cm (zēni) 210 cm (meitenes)
Vīriešiem 243 cm
Sievietēm 224 cm

Vērtēšana.
1. Komanda posmos saņem punktus:
1.vieta – 30 p. ;2.vieta – 25 p. ;3.vieta – 20 p. ;4.vieta – 15p. ;5.vieta – 13p.; 6.vieta  
- 11p. ; 7.vieta – 9p. ;8.vieta – 7p.; 9.vieta  - 5p. ; 10.vieta 3p. Pārējām vietām 2 
punkti par piedalīšanos.



2. Vienādu punktu skaita gadījumā vietu nosaka pēc :
2.1. Visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
2.2. Visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu punktu attiecības;
2.3. Savstarpējās spēles rezultāta.
3. Kopvērtējumā uzvar komanda ar lielāko posmos izcīnīto punktu skaitu. Vienādu 

punktu gadījumā augstāka vieta komandai, kurai augstāka vieta pēdējā posmā.

Pieteikšanās.
Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 9.30

Dalības maksa.
A,B,C grupā 2,- EUR no komandas
D grupā 1,- EUR no komandas
Sievietēm, vīriešiem 5,- EUR no komandas

Apbalvošana.
1.un 2. posmā U19,U17,U15,U13 grupās pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar 
diplomiem un saldumu balvām.
Kopvērtējumā U19,U17,U15,U13 grupās pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar 
kausiem, diplomiem, medaļām un  balvām. 
Vīriešiem un sievietēm pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, 
diplomiem, medaļām .


