Apstiprinu:
Kuldīgas NSS direktors A.Kimbors
2020.gada _______________
2020.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 iedzīvotājiem vasarā.
Organizatori.
Kuldīgas novada Sporta skola, galvenais tiesnesis Nauris Bakanauskaitis, tālr.
29963603
Sacensību laiks un vieta.
Sacensības notiks Kuldīgā, smilšu laukumos pie V.Plūdoņa ģimnāzijas Piltenes ielā
25, sākums plkst. 11.00 :
1.posms 4.jūlijā; 2.posms; 18. jūlijs; 3.posms 15.augusts
Dalībnieki.
Čempionāts notiek sieviešu un vīriešu konkurencē bez vecuma ierobežojuma.
Noteikumi.
1. Sacensības notiek pēc Latvijā apstiprinātiem pludmales volejbola noteikumiem.
2. Komanda uz pirmo spēli iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim pieteikumu
(pielikums Nr.1.)
3. Sacensībās komandai jāspēlē vienādos kreklos, bez krekliem spēlēt nav atļauts.
4.Spēļu sistēmu kārtību katrā posmā noteiks galvenais tiesnesis atkarībā no
pieteikto komandu skaita.
5. Tīkla augstums vecuma grupās:
Vīriešiem
243 cm
Sievietēm
224 cm
6. Par veselības stāvokli un atbilstību sacensību slodzei atbild dalībnieki paši , to ar
parakstu apstiprinot pieteikumā.

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 starp 2-3 komandām, vietu nosaka pēc :
2.1.pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības

2.2.pēc visu grupas spēļu setu punktu attiecības
2.3.pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
2.4.pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības.
3. Kopvērtējumā uzvar komanda ar lielāko posmos izcīnīto punktu skaitu. Vienādu
punktu gadījumā augstāka vieta komandai, kurai augstāka vieta pēdējā posmā.
Pieteikšanās.
Pieteikšanās divas dienas pirms katra posma sākuma, pie galvenā tiesneša Naura
Bakanauskaita, tālr. 29963603
Dalības maksa.
Dalības maksa 8,- EUR no komandas tiek samaksāta sacensību dienā , iesniedzot
rakstisku pieteikumu galvenajam tiesnesim.
Apbalvošana.
Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, diplomiem, medaļām
un sponsoru balvām.
Katrā posmā vīriešiem un sievietēm pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar
diplomiem un sponsoru balvām.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

2020.GADA KULDĪGAS NOVADA
ATKLĀTAJAM ČEMPIONĀTAM PLUDMALES VOLEJBOLĀ

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds
(drukātiem burtiem)

Dzimšanas
gads

Paraksts par veselības
stāvokli

1.

2.

Komandas kontaktpersona ____________________tālr.__________________
(vārds, uzvārds )

e-pasts_______________________________________

