
Apstiprināts Valdes sēdē 

28.05.2017: 

A. Bērziņš 

LTSA valdes priekšsēdētājs 

 

LTSA STARPTAUTISKAIS TURNĪRS PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

2017. gada 26.-27. augustā, Vecāķu pludmalē 

NOLIKUMS 

1. Mērķis 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana 

 Strādajošo sporta aktivitāšu atbalstīšana 

 Labāko pludmales volejbola komandu noteikšana 

2. Vadība 

Sacensības organizē un vada LTSA  

Tālrunis  29412801 

E-pasts: ltsa@riga.lv, www.sportsvisiem.lv  

3. Vieta un laiks - Vecāķu pludmalē  

 26. augustā: 

Sacensības vīriešu un sieviešu komandām visām  vecuma grupām 

     No plkst . 9.00-09.50 - komandu reģistrācija, izloze 

     Sacensību sākums plkst.10.00 

 27. augustā: 

 Sacensības jautajām un  "Qwadro 4х4 " komandām 

     No plkst . 9.00-09.50 - komandu reģistrācija, izloze 

     Sacensību sākums plkst.10.00 

4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība 

Sieviešu komandas: 

1.grupa līdz 35 gadiem 

2.grupa- no 35 (arī tie, kuriem šogad paliek 35 gadi) 

Komanda sastāv no 2 spēlētājām  

Vīriešu komandas:   

1.grupa- līdz 40 gadiem 

2.grupa  no 40 līdz 49 gadiem (arī tie, kuriem šogad paliek 40 gadi) 

3.grupa 50+ gadiem 

Komanda sastāv no 2 spēlētājiem  

Jauktās komandas:  - Bez vecuma ierobežojuma 

Komanda sastāv no  2 spēlētājiem – 1 sieviete un  1 vīrietis 

     Kategoria"Qwadro 4х4 " (2 spēlētāji  līdz 40 +2 spēlētāj pēc 40) 

 Gadījumā, ja kāda no grupām ir mazāk nekā 3 komandas, organizētāji piedāvā apvienot grupas 

 Komandā nedrīkst iekļaut spēlētājus, kuriem ir izsniegtas licences spēlēšanai ārzemju klubos, valsts 

izlašu dalībniekus pludmales volejbolā, kā arī iekļaut pirmos 50 spēlētājus no valsts kopīgā 

pludmales volejbola reitinga. 

 Komanda jāpiesaka elektroniski uz e-pastu: ltsa@riga.lv, nolikums un pieteikuma forma 

www.sportsvisiem.lv, vairāk info pa tālruni 29 41 28 01. 

 iepriekš pieteikums jānosūta uz ltsa@riga.lv līdz 2017. g. 23. augustam. 

 Vārdiskais pieteikums jānosūta uz ltsa@riga.lv līdz  2017.g. 25.augustam. 
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5. Sporta formas 

Komandām jābūt vienāda stila un krāsas formām 

6. BumbasSpēles notiek ar oficiālām Starptautiskās volejbola federācijas (FIVB) apstiprinātām 

pludmales volejbola bumbām Mikasa.  

7. Medicīniskais nodrošinājums 

Saskaņā ar sporta likumu, par savu veselības stāvokli atbildīgs ir pats sacensību dalībnieks, kas tiek 

apstiprināts ar sportista parakstu. 

8. Disciplinārie noteikumi 

Komanda, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši spēles iznākumu, protestu 

rakstiskā veidā jāiesniedz sacensību galvenajam organizatoram ne vēlāk kā 30 minūtes pēc 

attiecīgās spēles beigām, klāt pievienojot 30 EUR, kurus komanda saņem atpakaļ, ja protests tiek 

atzīts par pamatotu. 

9. Sacensību norise un spēļu tiesāšana 

 spēles notiek saskaņā ar FIVB apstiprinātiem pludmales volejbola noteikumiem ar saīsinātiem 

setiem un izņēmumu, ka ar augšējo piespēli nedrīkst bumbu pārspēlēt pretinieka laukumā. 

 Spēles notiek pēc pludmales volejbola noteikumiem 

 Spēles spelē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 15 punktiem, izšķirošajā setā spēlē līdz 11 punktiem 

 Sacensību sistēma tiks sastādīta pamatojoties no pieteikto komandu skaita 

10. Vērtēšana  

 par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju komanda saņem 0 punktu;  

 par spēli ar rezultātu 2:1 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus, zaudētāju komanda saņem 1 punktu. 

 vienādu punktu gadījumā, augstāka vieta ir komandai, kura uzvarējusi savstarpējā spēlē; 

 Ja trīs vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tiek skaitīti savstarpējie setu punkti 

11. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa 

Dalības maksa līdz 25. augustam  - 20 EUR  no  komandas 

Dalības maksa pēc 25. augusta  -   25 EUR  no  komandas 

 Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizēšanas izdevumiem. 

 Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati komanda 

Rekvizīti: 

Latvijas Tautas Sporta Asociācija 

R.n. 40008022133 

Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050 

Swedbank AS 

Konta Nr.: LV75HABA0551034016276 

Kods: HABALV22 

12. Apbalvošana 

 Katrā grupā pirmo trīs vietu izcīnījušo komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām. 

 Naudas balvas ( 2000 EUR) tiks sadalītas proporcionāli komandu skaitam kategorijās. 

13. Dažādi 

 Visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar sacensību rīkotājiem. Pieņemtais 

lēmums nav pārsūdzams 

 Sacensības notiek jebkuros laika apstākļos 

 Seko mums: 

 twitter: @sportsvisiem 

 www.facebook.com/sportsvisiem 

 http://www.draugiem.lv/sportsvisiem 
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