Apstiprinu:
Kuldīgas NSS direktors A.Kimbors
2016.gada 4.augusts

NOLIKUMS
par 51. starptautisko turnīru volejbolā
“KURZEMES KAUSS”
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Sekmēt komandu sagatavošanos LVF kausa izcīņai un Latvijas Jaunatnes
čempionātam volejbolā.
1.2. Nostiprināt draudzīgas sportiskas attiecības starp Baltijas valstu volejbolistiem.
2. Vieta un laiks.
Turnīrs notiks Kuldīgā 2016.gada 10.-11. septembrī Kuldīgas novada Sporta skolas
sporta bāzēs.
3. Dalībnieki.
Turnīrā uzaicinātas piedalīties:
 meiteņu komandas B - 2000./2001.; C - 2002./2003.; D - 2006./jaun. g. dzim.
 zēnu komandas B - 2000./2001.; C - 2002./2003.;D - 2004./jaun.g.dz.
no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas sporta skolām un klubiem.
Komandas sastāvs - 10 spēlētāji un treneris.
4.Noteikumi.
4.1. Izspēles kārtība D grupā :
spēlē divi četrinieki. Katrs četrinieks izspēlē ar katru četrinieku – kopā 4 seti. Spēlē līdz
21 punktam bez divu punktu pārsvara. Spēlētājs, kurš izpildījis servi, nevar spēlēt pie
tīkla. Spēlētāji pie tīkla nemainās zonām. Laukuma izmēri 6 x 12 m. Par uzvarētu setu
komanda iegūst 2 punktus, par zaudētu setu – 1 punktu.
4.2. B grupā spēles tiesā Latvijas komandas pēc saraksta.
4.3. Izspēles un punktu skaitīšanas kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.
4.4. Vienādu izcīnīto punktu skaita gadījumā vietu kārtību nosaka:
- pēc uzvaras savstarpējā spēlē (ja divas komandas);
- pēc savstarpējo setu attiecības;
- pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības;
- pēc visu spēļu setu attiecības;
- pēc visu spēļu setu punktu attiecības.
5. Dalībnieku uzņemšana.
Visus komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.

6. Pieteikumi.
6.1. Paziņot par piedalīšanos sacensībās un pieteikt naktsmītnes lūdzam līdz 2016.gada
2.septembrim, tālr. +37129555220 (Inita).
6.2. Komandas vārdiskais pieteikums (pielikums Nr.1.) jānodod sekretārei komandas
pirmajā spēlē.
7. Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas 1.-3. vietu apbalvos ar kausu, katru komandas dalībnieku
ar diplomu, medaļu. Labākie spēlētāji saņems piemiņas balvas.

1. Pielikums Nr.1

__________________________
komandas nosaukums
PIETEIKUMS
starptautiskajam turnīram volejbolā ‘’Kurzemes kauss’’
Kuldīgā , 2016.gada 10.-11.septembrī
___________________ grupā meitenēm/zēniem
Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Paraksts par veselības
stavokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sporta skolas ārsts vai treneris ar parakstu apliecina, ka spēlētāja veselības stāvolis ir pārbaudīts un viņam atļauts
piedalīties sacensībās.

Treneris

________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

