
  

PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS  
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. Organizē “EKO Selonia” (reģ.Nr. 40008267489) sadarbībā ar Jēkabpils Sporta 
centru (reģ.Nr.40900008726).  

2.2. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. 6. augusts, Jēkabpils Mežaparka pludmales volejbola laukumos 
 

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

UN REĢISTRĒŠANĀS 

 

4.1. Atklātās sacensības, kurās piedalās jebkurš pludmales volejbola interesents.  

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

viena dāma laukumā, var arī startēt tikai dāmu komandas.  

4.3. Dalībnieku pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu līdz 4. augusta plkst. 24:00 - 

https://forms.gle/A15nACm76tEKT8gB6  

4.4. Pasākuma dienā komandas reģistrējas pie pludmales volejbola laukumiem no plkst. 

10.00 līdz 11.00.  

4.5. Reģistrējoties parakstās pieteikuma lapā, 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.  

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

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 

5. SACENSĪBU 
NOTEIKUMI  

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

noteikumiem, kā arī attiecīgo sacensību nolikumu. 

5.2. Komandai spēle jāuzsāk trīs spēlētāju sastāvā. 

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

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

5.5. Ar izlozes palīdzību komandas tiek sadalītas grupās. 

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

informē par vienas spēles ilgumu. Spēles ilgums sevī iekļauj: 

5.6.1. setu skaitu; 

5.6.2. iegūto punktu skaitu/punktu robeža; 

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

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

aizdomas, ka: 

5.7.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā; 

5.7.2. spēlētājs uzdodas par citu personu; 

5.7.3. spēlētājs vai komanda neievēro turnīra noteikumus vai reglamentu; 

5.7.4. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē. 

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

gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus. 

5.9. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina galvenais tiesnesis. 

5.10. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu 

Covid-19 izplatību. 

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

sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku. 

http://www.jekabpilssc.lv/
https://forms.gle/A15nACm76tEKT8gB6


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

galvenajam tiesnesim. 

 

6. PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA 

 

 

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

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

tabulā 0 punkti. 

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

komanda:  

6.3.1. pēc setu attiecības savstarpējās spēlēs; 

6.3.2. pēc punktu attiecības savstarpējās spēlēs; 

6.3.3. pēc kopējo punktu attiecības. 

7. APBALVOŠANA 

 

7.1. 1.-3. vietas ieguvēji, tiks apbalvoti ar medaļām.  

8. MEDICĪNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

 

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

to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikumā. 

8.2.  Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā 

organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

  


