NOLIKUMS
Lejaskurzemes novadu atklātais čempionāts volejbolā 2016. /2017. gada sezonai
Mērķi




Popularizēt volejbolu Lejaksurzemes novadu iedzīvotāju vidū.
Iesaistīt iedzīvotājus regulārās sporta nodarbībās.
Noskaidrot čempionāta uzvarētājus.

Laiks un vieta
Sacensības notiks no 2016. gada 14. novembra līdz 2017. februārim Lejaskurzemes novadu
un Liepājas pilsētas sporta zālēs darbadienu vakaros.
Sacensību vadība
Sacensības vada un organizē “Lejaskurzemes sports” sadarbībā ar novadu sporta
koordinatoriem. Sacensību galvenais tiesnesis Dainis Zombergs tel. 29176824.
Dalībnieki
Piedalās sieviešu un vīriešu komandas. Spēlētājs čempionāta laikā var pārstāvēt un
piedalīties sacensībās tikai no vienas komandas (izņemot veterānus). Komandā atļauts uz
spēli pieteikt 12 spēlētājus. Kopējā komandas pieteikumā atļauts pieteikt 14 spēlētājus.
Vīriešu komandas: Nīca, Dunalka, LSSS, Durbe, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Veterāni,
Aizpute, Aizputes jaunieši.
Sieviešu komandas: Liepāja, Liepājnieces, Grobiņa, LSSS U-15, LSSS U-17, LSSS U-19.
Spēļu kārtība un komandu sadalījums
Komandas izspēlē divu apļu turnīru darbadienu vakaros ne vairāk kā 1 spēli nedēļā. Viena
spēle notiek savā laukumā, otra – pretinieku laukumā. Komandām, kurām nav savas sporta
zāles, abas spēles notiek izbraukumā.
Vērtēšana
Par uzvarētu spēli ar rezultātu 3:0 un 3:1 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāja
komanda - 0 punktu, par uzvarētu spēli ar rezultātu 3:2 uzvarētāja komanda saņem 2
punktus, bet zaudētāja komanda - 1 punktu. Spēles jāizspēlē pēc spēļu kalendāra. Par
komandas neierašanos uz spēli, iepriekš nebrīdinot pretinieku un nevienojoties ar pretinieka
komandas pārstāvi par attiecīgās spēles citu laiku, un neinformējot spēļu koordinatoru,
piešķir tehnisko zaudējumu ar rezultātu 3:0 (25:0;25:0;25:0). Par atkārtotu neierašanos uz
spēli komanda tiek izslēgta no sacensībām.
Augstāku vietu iegūst komanda, kurai visvairāk punktu. Vienādu punktu gadījumā vietu
kārtība tiek noteikta šādi:
1.
2.
3.
4.

labāka visu spēļu setu attiecība;
savstarpējo spēļu setu attiecība;
savstarpējo spēļu setu punktu attiecība;
visu spēļu setu punktu attiecība.

Komandu uzņemšana un izdevumi
Rīkotāja komanda (spēļu kalendārā minēta pirmā) pilnībā atbild par sporta zāles
nodrošinājumu, kā arī nodrošina 1. tiesnesi un sekretāru.
Dalības maksa EUR 30.00 no komandas un maksa tiesnešiem EUR 10,00 par spēli, ko
komanda, kuru uzņem pretiniekus, var veikt pati vai ieskaitīt kopā ar dalības maksu:
Vīriešu komanda EUR 30.00 + EUR 80.00 = EUR 110.00
Sieviešu komanda EUR 30.00 + EUR 50.00 = EUR 80.00
Pirmais tiesnesis par spēli saņem EUR 7.00, sekretārs - informators EUR 3.00.
Dalības maksa jāiemaksā līdz 2017. gada 10. janvārim biedrības „ Lejaskurzemes sports”
kontā pēc izrakstītā rēķina. Kontaktpersona Arta Stulpa tel. 27751884.
Apbalvošana
Komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar medaļām un kausu. No
katras komandas tiek apbalvoti 12 dalībnieki.
Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi ar komandas nosaukumu jāiesūta līdz 4. novembrim plkst. 10.00 uz epastu lrsportaskola@inbox.lv. Pieteikumā norādīt iespējas uzņemt pretinieku komandas savā
sporta zālē un vēlamās dienas spēlēm pretinieku laukumos.
Vārdiskie pieteikumi iesniedzami, piesakoties turnīram vai līdz pirmajai komandas spēlei.
Sacensību gaitā komandas var iesniegt papildus pieteikumus, nepārsniedzot iepriekš minēto
dalībnieku skaitu, līdz otrā apļa pirmajai spēlei.
Pieteikuma veidlapa nākošā lapā.

_________________________________
(KOMANDAS NOSAUKUMS)
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Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts

Spēlētājs/-ja ar savu parakstu apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei un
čempionāta Nolikuma ievērošanu.
Komandas kontaktpersona________________________
tālr.__________________ e-pasts___________________

