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PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS “SMILTIS 2022” 
NOLIKUMS 2022 

1. MĒRĶIS 

 

1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību Jēkabpils novadā. 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. 

1.3. Noskaidrot pludmales volejbola spēcīgāko komandu. 

2. ORGANIZATORI 2.1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs. 
2.2. Atbildīgais par sacensību norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizators Dace 

Zariņa, tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv. 
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis Māris Trušelis, tel.: 26186108. 
2.4. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. “SMILTIS 2021” norisināsies 3 posmos: 
3.1.1. 1. posms -  15. jūlijā, Zīlānos, pie estrādes “Mārdadzis”, Laukezera ielā.  
3.1.2. 2. posms -  22. jūlijs, Salas novads, pie Biržu vecās pamatskolas sporta laukumā, 

Podvāzes iela 1, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 
3.1.3. 3. posms -  6. augusts, Jēkabpils Mežaparkā 

 

4. DALĪBAS MAKSA 4.1. Dalība turnīrā ir par maksu.  
4.2. Dalības maksa tiek iekasēta pamatojoties uz MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI 

JĒKABPILS SPORTA CENTRĀ 
(https://www.jekabpilssc.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/par-mums/maksas-
pakalpojumu-cenradis-jsc.pdf) 7.1 un 7.2. punktu.  

4.3. Piesakoties uz katru posmu atsevišķi, dalības maksa par vienu posmu no dalībnieka ir 
5,00 eiro (pieci eiro un 00 centi).  

4.4. Piesakoties uzreiz uz visiem posmiem, dalības maksa ir 10,01 eiro (desmit eiro un 01 
cents) no dalībnieka.  

4.5. Dalības maksa jāpārskaita uz norādītajiem rekvizītiem: 
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Jēkabpils Sporta centrs 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts: LV87 UNLA 0009 0131 3079 3 

4.6. Maksājuma uzdevumā norādot: Dalības maksa, Smiltis 2022, dalībnieka vārds, 

uzvārds.  

4.7. Pārskaitījums veicams 2 dienas pirms pasākuma.  

4.8. Dalības maksu iespējams samaksāt arī pasākuma dienā, skaidras naudas maksājumā 

pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti. 

5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

UN REĢISTRĒŠANĀS 

 

5.1. “SMILTIS 2021” ir atklātās sacensības, kurās piedalās jebkurš pludmales volejbola 

interesents.  

5.2. Komandā maksimums 4 spēlētāji, 3 spēlētāji piedalās spēlē un viens rezervē, vismaz 

viena dāma laukumā, var arī startēt tikai dāmu komandas.  

5.3. Dalībnieku pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu katram posmam, vai pie 

sacensību organizatora, sūtot pieteikumu uz dace.zarina@jekabpilssc.lv . 

5.4. Pieteikšanās: 

5.4.1. 1. posms -  15. jūlijā, pieteikšanās līdz 14. jūlijam pl.13.00, anketa - 
https://forms.gle/cgxntF2ifJiCwxA29 

5.4.2. 2. posms -  22. jūlijā, pieteikšanās līdz 21. jūlijam pl.13.00, anketa - 
https://forms.gle/272r1X8VTmdCbav57  
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5.4.3. 3. posms -  6. augusts, pieteikšanās līdz 5. augusta pl.13.00, anketa –  
https://forms.gle/6iDqpJzfPK4FMN3U8  

5.5. Komandas, kuras nav pieteikušās sacensībām norādītajā laikā, netiek pielaistas 

attiecīgajā posmā. 

5.6. Komanda aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz reģistrējoties 

pirms sacensību sākuma galvenajam tiesnesim, parakstoties par to, ka dalībnieks pats 

atbild par savu veselības stāvokli un ka ievēros Ministru kabineta noteikumus 

“Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

prasības.  

5.7. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 

6. SACENSĪBU SĀKUMS 
UN REĢISTRĒŠANĀS 

6.1. Pirms katra posma komanda iesniedz pieteikuma veidlapu (pielikums Nr. 1) 

6.2. Reģistrēšanās sacensībām: 

5.2.1 1. posms – sacensību sākums pl.18.00 (reģistrēšanās līdz pl.17.50). 

5.2.2 2. posms – sacensību sākums pl.18.00 (reģistrēšanās līdz pl.17.50). 

5.2.3 3. posms – sacensību sākums pl.11.00 (reģistrēšanās līdz pl.10.50). 

6.3. Sacensību sākuma laiks var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

6.4. Gadījumā, ja komanda ir aizkavējusies, drīkst informēt telefoniski sacensību 

organizatoru. Komanda tiks gaidīta, ja tā nokavēsies līdz 15 min no sacensību sākuma. 

7. SACENSĪBU 
NOTEIKUMI  

7.1. Pludmales volejbols notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola 

noteikumiem, kā arī attiecīgo sacensību nolikumu. 

7.2. Komandai spēle jāuzsāk trīs spēlētāju sastāvā. 

7.3. Sacensībās  komanda  spēlē vienādās formās (vienādi krekli).  

7.4. Izcīņas sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

7.5. Ar izlozes palīdzību komandas tiek sadalītas grupās. 

7.6. Ņemot vērā pieteikto komandu skaitu, pirms spēļu sākuma, organizatori komandas 

informē par vienas spēles ilgumu. Spēles ilgums sevī iekļauj: 

7.6.1. setu skaitu; 

7.6.2. iegūto punktu skaitu/punktu robeža; 

7.7. Turnīra organizatoram un turnīra galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie 

spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties turnīrā komandai vai spēlētājam, ja rodas 

aizdomas, ka: 

7.7.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā; 

7.7.2. spēlētājs uzdodas par citu personu; 

7.7.3. spēlētājs vai komanda neievēro turnīra noteikumus vai reglamentu; 

7.7.4. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē. 

7.8. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību spēles vietā. Pārkāpumu vai bojājumu 

gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus. 

7.9. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais 

tiesnesis. 

7.10. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu 

Covid-19 izplatību. 

7.11. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par 

sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku. 

7.12. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt sacensību 

galvenajam tiesnesim. 

8. SACENSĪBU KĀRTĪBA 

UN IZSPĒLES SISTĒMA 

 

8.1. Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

8.2. Lai noteiktu turnīra kopvērtējuma uzvarētājus, katrā posmā komandām tiek piešķirti 

punkti: 

https://forms.gle/6iDqpJzfPK4FMN3U8


Izcīnītie punkti posmā Izcīnītā vieta posmā 

100 I vieta 

80 II vieta 

70 III vieta 

60 4.vieta 

50 5. vieta 

45 6.vieta 

40 7.vieta 

35 8.vieta 

20 9.vieta 

18 10.vieta 

16 11.vieta 

14 12.vieta 

12 13.vieta 

11 14.vieta 

10 15.vieta 

9 16.vieta 

3 17.-32.vieta  

1 33.vieta un zemāk 

0 DQF 
 

 

9. PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA 

 

 

9.1. Par uzvaru spēlē uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs 1 punktu. 

9.2. Komanda, kura nav ieradusies uz spēli, saņem tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:25, 

tabulā 0 punkti. 

9.3. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna 

komanda:  

9.3.1. pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs; 

9.3.2. pēc punktu attiecības savstarpējās spēlēs; 

9.3.3. pēc kopējo punktu attiecības. 

10. APBALVOŠANA 

 

10.1. Katrā posmā 1.-3. vietas ieguvēji, katrā vecuma grupā,  tiks apbalvoti ar balvām. 

10.2. 3. posma noslēgumā tiks apbalvoti turnīra kopvērtējuma uzvarētāji, kopvērtējuma 1. 

vietas ieguvēji.  

11. MEDICĪNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

 

11.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un 

to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikumā. 

11.2.  Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā 

organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

  Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību 

vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības 

iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  

 



 

Pielikums nr.1 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Jēkabpils sporta centra organizētajās sacensībās 

 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 
 
Es, ____________________________________________________________,  
         (vārds, uzvārds) 
 
personas kods: ___________________________________________________,  
                    (personas kods) 
  
pludmales volejbola  komandas _______________________________________________ , 
        (komandas nosaukums) 
 
(turpmāk tekstā – Komanda) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis pielikumā Nr.1 minētās personas ar sekojošiem 
punktiem: 
 

1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nevienu komandas 
dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu. 

2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru 
attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav 
bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. 

3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna. 
4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, elpošanas traucējumi). 
5. Komandas dalībnieki ir informēti, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana, komandas dalībnieki neiebilst par  

fotogrāfiju un video materiālu izmantošanu, publicitātes vajadzībām,  publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos.  
 
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena Komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām 
(akūtām) izmaiņām. 
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 
 

_________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts un datums) 

 

_________________________________________________________ 

(tel.nr., e-pasts) 

 

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt aizsardzību no 

saslimšanas ar Covid-19 Jēkabpils sporta centra organizēto basketbola sacensību laikā.  

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstāk minētajiem punktiem. 
 

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds Paraksts 

1.    

2.    

3.    

4.    



 


